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Ata nº 2965 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 21 de agosto de 2018. Ao vigésimo primeiro dia do mês de agosto de dois mil e
dezoito, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2965ª
Sessão Ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores:
Edson Sidinei Vick, Jeferson Ricardo do Couto, José Antonio Camargo de Castro,
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Luciana Batista, Nelson Pagoti, Paulo
Eduardo Caetano Rosa, Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, Vitor
Naressi Netto e Wallace Ananias de Freitas Bruno. Havendo número legal, o Sr.
Presidente Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, declarou abertos
os trabalhos e colocou em discussão a Ata nº 2964 da Sessão Ordinária de 14 de
agosto de 2018, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Neste
momento, o Sr. Presidente solicitou ao 1° Secretário, Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, que procedesse com a leitura do Expediente. Em seguida, o Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa solicitou a dispensa da leitura do Expediente,
Indicações e Pedido de Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade
de votos dos presentes. O Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário que realizasse a
leitura dos requerimentos constantes no expediente. Requerimento do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, requerendo aprovação de justo motivo
de ausência na sessão ordinária do dia 14/08/2018, tendo em vista a participação na
Audiência Pública com o Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde,
Gilberto Occhi, realizada às 16h do referido dia 14, impedindo a participação na
sessão ordinária. O Requerimento foi aprovado por (06x02) votos, ausente no
Plenário o Vereador Jeferson Ricardo do Couto. Requerimento do Vereador Vitor
Naressi Netto, requerendo aprovação de justo motivo de ausência na sessão
ordinária do dia 14/08/2018, tendo em vista a participação na Audiência Pública com
o Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde, Gilberto Occhi, realizada às
16h do referido dia 14, impedindo a participação na sessão ordinária. O
Requerimento foi aprovado por (05x04) votos, com voto de desempate do
Presidente da Câmara, ausente no Plenário o Vereador Jeferson Ricardo do Couto.
Logo após, o Sr. Presidente Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Ofício nº 153/2018, do Prefeito
Municipal, encaminhando Projeto de Lei Complementar que recebeu o nº 05/2018,
que institui o Plano Diretor Municipal de Turismo de Pirassununga e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 02) – Ofício GAB nº 471/2018, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° n° 169/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando informações sobre situação atualizada dos
aparelhos utilizados em exames no CEM: quais estão em perfeitas condições de
uso, quebrados e os em manutenção; 03) – Ofício GAB nº 472/2018, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 165/2018, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, solicitando informações sobre todos os gastos, com as
apresentações na Praça Central no mês de dezembro de 2017, referente à
programação natalina; 04) – Ofício GAB nº 473/2018, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações n° 170/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, solicitando esclarecimentos sobre planejamento para a realização de
manutenção e asfaltamento das estradas rurais; 05) – Ofício GAB nº 474/2018, do
Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 171/2018, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando esclarecimentos sobre
destinação das seguintes verbas: R$100.000,00 (cem mil reais) destinados para a
área de saúde, R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) para reforma da
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quadra do Jardim Redentor, e a verba de R$300.000,00 (trezentos mil reais) a ser
destinada para reforma e aquecimento da piscina do CEFE Médici; 06) – Ofício GAB
nº 477/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n°
166/2018, de autoria da Vereadora Luciana Batista, solicitando informações sobre
todos os gastos com a Festa do Trabalhador, do último dia 1º de maio, bem como o
procedimento da seleção dos participantes, prestação de contas do evento e
comprovação de atendimento ao Decreto nº 5.344/2014; 07) – Ofício GAB nº
478/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 167/2018,
de autoria da Vereadora Luciana Batista, solicitando informações sobre protocolos
de inscrição/pedido de cada entidade (pessoa jurídica sem fins lucrativos) e
empresas interessadas em participar da Semana Nenete 2018; 08) – Ofício GAB nº
479/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 168/2018,
de autoria da Vereadora Luciana Batista, solicitando esclarecimentos sobre
informações referentes a perda do acervo do Ecomuseu; 09) – Ofício do Presidente
da Associação Paulista de Municípios, Carlos Cruz, solicitando encaminhamento dos
números de contato e e-mails dos componentes da Mesa Diretora e demais
Vereadores, para atualização cadastral; 10) – Ofício da Diretora da Faculdade de
Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, Profa. Dra. Elisabete Maria Macedo
Viegas, agradecendo e justificando ausência na Sessão Solene a realizar-se em
04/09/2018; 11) – Ofício de Luciane Caffer Markies, solicitando informações sobre
pagamento da complementação para os aposentados no período de 2014 a 2018;
12) – Ofício nº 0089/2018, do Interventor da Casa de São Vicente, Antonio Geraldo
Ignácio, informando a posse da Nova Diretoria no dia 17/08/2018, para o mandato
de 17/08/2018 a 14/11/2018; 13) – Ofício da Câmara dos Deputados, por intermédio
da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, disponibilizando
informações das transferências de recursos da União (constitucional, legal e
voluntária) aos municípios; 14) – Ofício do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo – Unidade Regional de Araras – UR-10, convidando para o curso
“Capacitação dos Conselhos Municipais de Saúde”, realizado em 16/08/2018; 15) –
Convite da Associação Paulista de Municípios, para o lançamento do livro “Marcelo
Babieri: Lutas e conquistas na política brasileira”, realizado em 21/08/2018; 16) –
Convite da Diretora do Movimento Voto Consciente, Rosângela Giembinsky, para a
4ª edição do Prêmio Paulista de Boas Práticas Legislativas, realizada de 10/08 a
22/11/2018; 17) – Convite da Associação Comercial e Industrial de Pirassununga,
para o Jantar de 80 anos da ACIP, a realizar-se em 08/09/2018; 18) – Convite da
Federação de APAES do Estado de São Paulo e APAE de Valinhos, para a
cerimônia de abertura da campanha “Setembro Verde”, a realizar-se em 31/08/2018;
19) – Convite do Comandante do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado –
Regimento Anhanguera, para o Campeonato ABHIR, em homenagem ao Dia do
Soldado, a realizar-se nos dias 25 e 26/08/2018; 20) – Convite da Escola do
Legislativo de Campinas – Elecamp, para o II Seminário “Caminhos Contra a
Corrupção”, a realizar-se em 31/08/2018; 21) – Ofício do Presidente da Câmara
Municipal, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando cópia
integral da gravação do áudio da reunião com os feirantes da feira de domingo na
Fepasa e representantes da Prefeitura Municipal de Pirassununga, realizada no dia
15/08/2018; 22) – Ofício do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
requerendo aprovação de justo motivo de ausência na sessão ordinária do dia
14/08/2018, tendo em vista a participação na Audiência Pública com o
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde, Gilberto Occhi, realizada às
16h do referido dia 14, impedindo a participação na sessão ordinária; 23) – Ofício do
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Vereador Vitor Naressi Netto, requerendo aprovação de justo motivo de ausência na
sessão ordinária do dia 14/08/2018, tendo em vista a participação na Audiência
Pública com o Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde, Gilberto Occhi,
realizada às 16h do referido dia 14, impedindo a participação na sessão ordinária;
24) – Ofício do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, requerendo cópia
reprográfica dos Pedidos de Informações nºs 08/2008, 120/2010 e 128/2011, todos
de sua autoria, bem como a resposta encaminha pelo Executivo Municipal; 25) –
Projeto de Lei nº 190/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, que
disciplina as condições de recolhimento de veículos ou parte de componentes de
estruturas de veículos abandonados nas vias ou logradouros públicos do município e
dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 26) – Projeto de Lei nº 191/2018, de
autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, que visa denominar de “ANTONIO BAFINI
JÚNIOR” a Rua 01 do loteamento Terrazul BA, neste Município. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
27) – Projeto de Lei nº 192/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da
Silva - “Paulinho do Mercado”, que visa denominar de “DULCE DE BARROS
LOPES” a Rua 16 do loteamento Terrazul BA, neste Município. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
28) – Comunicado nº 140 da Fiorilli, referente aos novos limites para certames
licitatórios; 29) – Comunicado nº 141 da Fiorilli, sobre a responsabilidade das
Prefeituras dos Municípios de exigir demonstração e identificação dos gastos
custeados com recursos públicos pelas Organizações Sociais (OS), Organizações
Sociais de Interesse Público (OSCIP) e Organizações da Sociedade Civil (OSC); 30)
– Comunicado nº 142 da Fiorilli, referente à 9ª edição do Manual de Demonstrativos
Fiscais (MDF), a valer no exercício de 2019; 31) – Comunicado nº 143 da Fiorilli,
sobre os consórcios intermunicipais e as operações de crédito. As Indicações e
Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito Municipal: 3 2) Indicação nº 548/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de realizar convênio com Faculdade de
Educação Física, objetivo de utilizar os estudantes ou recém formados em educação
física para orientar as pessoas que se utilizam dos aparelhos para ginásticas
instalados nas diversas academias ao ar livre de nossa cidade, bem assim, nos
bairros junto as Associações; 33) - Indicação nº 549/2018, de autoria do Vereador
Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o Setor de Trânsito, promover a pintura delimitando o estacionamento, no
mínimo para três veículos, nas proximidades da Santa Casa, para as pessoas que
vão se submeter a hemodiálise e também para aqueles que necessitam de urgência
no atendimento; 34) - Indicação nº 550/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei
Vick, para que o Prefeito Municipal estude, juntamente com os Asilos de nossa
cidade, realizar convênios com as Faculdades de Psicologia, Fisioterapia e Terapia
Ocupacional, visando implantar nessas instituições o regime de estágio desses
recém formados, fato que os benefícios viriam de encontro de todos os participantes;
35) - Indicação nº 551/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de tonar definitivo o espaço junto a Praça
Conselheiro Antônio Prado, onde são realizados nos finais de semana, sábados e
domingos, eventos para as crianças; 36) - Indicação nº 552/2018, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade, instalar nas
praças e parquinhos existentes nos bairros da cidade, brinquedos adaptados para
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ser utilizado por crianças deficientes; 37) - Indicação nº 553/2018, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique
possibilidade de ordenar a limpeza da quadra ao lado da EMEIF Jornalista
Washington Luis de Andrade, Jardim Ferrarezzi, bem assim, realizar a pintura e
revitalização; 38) - Indicação nº 554/2018, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito Municipal estude
possibilidade de ampliar a carga horária dos profissionais de psicologia para que
atendam 30 horas semanais a população; 39) - Indicação nº 555/2018, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente da Municipalidade, Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga - SAEP, rever a construção da canaleta que foi construída na Rua
Lazino Aldriguetti, Jardim Veneza II; 40) - Indicação nº 556/2018, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
designar Servidores Municipais para realizarem a limpeza geral da caixa d’água da
EMEIEF (R) “Profª Anna Mahnic Daniel”; 41) - Indicação nº 557/2018, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal verifique as possibilidades
de determinar o setor competente da Municipalidade, promover a troca das
longarinas da Unidade de Saúde da Vila Pinheiro; 42) - Indicação nº 558/2018, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade,
promover a intimação do proprietário do terreno localizado defronte ao número 459
da Rua Manoel Leme Franco, para que promova a limpeza do mesmo, sob pena de
ter que arcar com a taxa cobrada pelo Município pelos serviços a serem realizados;
43) - Indicação nº 559/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar a Secretaria Municipal de Esportes, desenvolver os diversos tipos de
esportes nas áreas ruais de nossa cidade; 44) - Indicação nº 560/2018, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar a Secretaria Municipal de Esportes
desenvolver os diversos tipos de esportes nas áreas ruais de nossa cidade, inclusive
no bairro Itupeva; 45) - Indicação nº 561/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade do setor competente,
ou se for o caso solicitar ao SAEP, que proceda a limpeza do bueiro localizado na
Rua Vitório Tognolli, na proximidade do nº 814, Jardim das Laranjeiras; 46) Indicação nº 562/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente a
pintura de solo na Rua Siqueira Campos, próximo ao Auto Posto Aeroclube; 47) Indicação nº 563/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal estude a possibilidade de Instalação de um Parque Infantil e dotar
de iluminação adequada a área institucional localizada na Avenida América do Sul,
Jardim São Valentim; 48) - Indicação nº 564/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar
que as lâmpadas queimadas de dois postes na Rua Adalton Francisco Landgraf,
Jardim Santa Clara, sejam substituídas; 49) - Indicação nº 565/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade da
limpeza do avião localizado na Avenida Padre Antônio Vann Ess, na rotatória da
entrada da cidade de Pirassununga; 50) - Indicação nº 566/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de
firmar termo de compromisso com o Ministério do Turismo para oferecimento do
curso de Gestor do Turismo, em nossa cidade; 51) - Indicação nº 567/2018, de
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autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de implantar a doação de
materiais inservíveis de outras áreas da Municipalidade ao Fundo Social de
Solidariedade, autorizando a venda desses materiais; 52) - Indicação nº 568/2018,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito
Municipal estude possibilidade de realizar o nivelamento do local onde se realiza
Feira de Domingo na Fepasa. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos requerimentos: 53) Requerimento n° 617/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que seja incluído e apreciado sob
regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 130/2018, que
visa autorizar inclusão de nova ação nº 2598 – Aquisição de Unidades Móveis de
Saúde, na Lei Municipal nº 5.196, de 20 de dezembro de 2017, o Plano Plurianual
para o período de 2018 a 2021. Neste momento, o Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno requereu que fosse feita somente a leitura da introdução e parágrafo
final dos requerimentos, e o nome do Vereador autor, sendo seu pedido aprovado
por unanimidade de votos. Colocado em votação, o Requerimento nº 617/2018 foi
aprovado por unanimidade de votos; 54) - Requerimento n° 618/2018, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito
edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão
Ordinária, o Projeto de Lei nº 131/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº
2598 – Aquisição de Unidades Móveis de Saúde, na Lei Municipal nº 5.120, de 11 de
julho de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Aprovado
por unanimidade de votos; 55) - Requerimento n° 619/2018, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para
que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária,
o Projeto de Lei nº 132/2018, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito
adicional especial no orçamento vigente, até o limite de 484.000,00 (quatrocentos e
oitenta e quatro mil reais), destinado a atender abertura da nova ação nº 2598 –
Aquisição de Unidades Móveis de Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde.
Aprovado por unanimidade de votos; 56) - Requerimento n° 620/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que seja incluído e
apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº
133/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2597 – Aquisição de Material
de Expediente, Higiene e Farmacológico, na Lei Municipal nº 5.196, de 20 de
dezembro de 2017, o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. Aprovado por
unanimidade de votos; 57) - Requerimento n° 621/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que seja incluído e apreciado sob
regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 134/2018, que
visa autorizar inclusão de nova ação nº 2597 – Aquisição de Material de Expediente,
Higiene e Farmacológico, na Lei Municipal nº 5.120, de 11 de julho de 2017, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Aprovado por unanimidade de
votos; 58) - Requerimento n° 622/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais oito edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de
urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 135/2018, que visa
autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente,
até o limite de 100.000,00 (cem mil reais), destinado a atender abertura da nova
ação nº 2597 – Aquisição de Material de Expediente, Higiene e Farmacológico.
Aprovado por unanimidade de votos; 59) - Requerimento n° 623/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que seja incluído e
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apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº
136/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2596 – Aquisição de
Aparelhos de Colposcópio, na Lei Municipal nº 5.196, de 20 de dezembro de 2017, o
Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. Aprovado por unanimidade de
votos; 60) - Requerimento n° 624/2018, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis, para que seja incluído e
apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº
137/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2596 – Aquisição de
Aparelhos de Colposcópio, na Lei Municipal nº 5.120, de 11 de julho de 2017, a Lei
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Aprovado por unanimidade de
votos; 61) - Requerimento n° 625/2018, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis, para que seja incluído e
apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº
138/2018, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, até o limite de 30.000,00 (trinta mil reais), destinado a atender
abertura da nova ação nº 2596 – Aquisição de Aparelhos de Colposcópio. Aprovado
por unanimidade de votos; 62) - Requerimento n° 626/2018, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, para que seja
incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o
Projeto de Lei nº 139/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2595 –
Aquisição de Refrigeradores de Vacina, na Lei Municipal nº 5.196, de 20 de
dezembro de 2017, o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. Aprovado por
unanimidade de votos; 63) - Requerimento n° 627/2018, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, para que seja
incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o
Projeto de Lei nº 140/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2595 –
Aquisição de Refrigeradores de Vacina, na Lei Municipal nº 5.120, de 11 de julho de
2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Aprovado por
unanimidade de votos; 64) - Requerimento n° 628/2018, de autoria do Vereador José
Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis, para que seja incluído e
apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº
141/2018, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, até o limite de 20.000,00 (vinte mil reais), destinado a atender
abertura da nova ação nº 2595 – Aquisição de Refrigeradores de Vacina. Aprovado
por unanimidade de votos; 65) - Requerimento n° 629/2018, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para
que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária,
o Projeto de Lei nº 142/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2594 –
Aquisição de Sistema de Endoscopia STANDAT, na Lei Municipal nº 5.196, de 20 de
dezembro de 2017, o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. Aprovado por
unanimidade de votos; 66) - Requerimento n° 630/2018, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para
que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária,
o Projeto de Lei nº 143/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2594 –
Aquisição de Sistema de Endoscopia STANDAT, na Lei Municipal nº 5.120, de 11 de
julho de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Aprovado
por unanimidade de votos; 67) - Requerimento n° 631/2018, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído e apreciado
sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 144/2018,
que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento
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vigente, até o limite de 200.000,00 (duzentos mil reais), destinado a atender abertura
da nova ação nº 2594 – Aquisição de Sistema de Endoscopia STANDAT, através do
Fundo Nacional de Saúde. Aprovado por unanimidade de votos; 68) - Requerimento
n° 632/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por
mais sete edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na
presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 145/2018, que visa autorizar inclusão
de nova ação nº 2593 – Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia, na Lei Municipal
nº 5.196, de 20 de dezembro de 2017, o Plano Plurianual para o período de 2018 a
2021. Aprovado por unanimidade de votos; 69) - Requerimento n° 633/2018, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais sete edis, para
que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária,
o Projeto de Lei nº 146/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2593 –
Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia, na Lei Municipal nº 5.120, de 11 de julho
de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Aprovado por
unanimidade de votos; 70) - Requerimento n° 634/2018, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído e
apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº
147/2018, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, até o limite de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
destinado a atender abertura da nova ação nº 2593 – Aquisição de Aparelho de
Ultrassonografia, através do Fundo Nacional de Saúde. Aprovado por unanimidade
de votos; 71) - Requerimento n° 635/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído e apreciado sob
regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 148/2018, que
visa autorizar inclusão de nova ação nº 2592 – Aquisição de Ambulância Tipo A, na
Lei Municipal nº 5.196, de 20 de dezembro de 2017, o Plano Plurianual para o
período de 2018 a 2021. Aprovado por unanimidade de votos; 72) - Requerimento n°
636/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais
sete edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente
Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 149/2018, que visa autorizar inclusão de nova
ação nº 2592 – Aquisição de Ambulância Tipo A, na Lei Municipal nº 5.120, de 11 de
julho de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Aprovado
por unanimidade de votos; 73) - Requerimento n° 637/2018, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído e
apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº
150/2018, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, até o limite de 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais),
destinado a atender abertura da nova ação nº 2592 – Aquisição de Ambulância Tipo
A, através da Secretaria de Estado da Saúde. Aprovado por unanimidade de votos;
74) - Requerimento n° 638/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que seja
incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o
Projeto de Lei nº 162/2018, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho
Municipal de Turismo – COMTUR, e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade de votos; 75) - Requerimento n° 639/2018, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis,
para que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão
Ordinária, a Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 162/2018, que dispõe sobre a
reestruturação do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade de votos; 76) - Requerimento n° 640/2018,
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de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, para que
seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o
Projeto de Lei nº 191/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, que visa
denominar de “ANTONIO BAFINI JÚNIOR” a Rua 01 do loteamento Terrazul BA,
neste Município. Aprovado por unanimidade de votos; 77) - Requerimento nº
641/2018, de autoria de todos os Edis, para que os responsáveis pela Empresa de
Telefonia VIVO em Pirassununga se empenhem na regularização dos serviços à
população da Zona Norte e Distrito de Cachoeira de Emas. Aprovado por
unanimidade de votos; 78) - Requerimento nº 642/2018, de autoria dos Vereadores
Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Romeu Wegmuller. Neste momento, o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno
requereu que fosse feita somente a leitura dos nomes dos Vereadores autores, e
dos falecidos que estão recebendo homenagem póstuma nesta Sessão, sendo seu
pedido aprovado por unanimidade de votos. Colocado em votação, o Requerimento
nº 642/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 79) - Requerimento nº
643/2018, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Eduardo Guiguer. Aprovado por
unanimidade de votos; 80) - Requerimento nº 644/2018, de autoria dos Vereadores
Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Luiz Finotti. Aprovado por unanimidade de votos; 81) - Requerimento nº 645/2018,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
da Senhora Ilda Andrade Ferreira. Aprovado por unanimidade de votos; 82) Requerimento nº 646/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Lázaro de Siqueira Lima Neto. Aprovado
por unanimidade de votos; 83) - Requerimento nº 647/2018, de autoria do Vereador
José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a todas as Lojas Maçônicas
presentes em nossa cidade, em razão da comemoração do Dia do Maçom no Brasil,
no último dia 20 de agosto. Aprovado por unanimidade de votos; 84) - Requerimento
nº 648/2018, de autoria dos Vereadores José Antonio Camargo de Castro, Jeferson
Ricardo do Couto, Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho e Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais cinco
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações às Secretarias
Municipais de Esportes e Educação, na pessoa dos Gestores, José Lourenço
Marinho e Prof. Hamilton Alberto de Oliveira, pela organização da Olimpíadas
Estudantis 2018 “Luiara dos Santos Duarte”. Aprovado por unanimidade de votos;
85) - Requerimento n° 649/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson
Sidinei Vick e Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais seis edis, para que
seja agendada reunião, nesta Casa de Leis, para que membros das associações de
moradores compareçam e exponham as dificuldades que os munícipes estão
encontrando nas unidades de saúde da família aos Vereadores e representantes do
Poder Executivo, bem assim, do Conselho Municipal de Saúde, Coordenação do
Programa Saúde da Família (PSF), enfermeiros das USF, entre outros. Em
discussão, usou da palavra a Vereadora Luciana Batista. Colocado em votação, o
Requerimento nº 649/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 86) -8-
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Requerimento n° 650/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson
Sidinei Vick, Paulo Eduardo Caetano Rosa, José Antonio Camargo de Castro e
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais quatro edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações à Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pirassununga – APAE pela recente vitória alcançada, alcançando a
habilitação para receber verbas federais que permitirão o atendimento de
deficiências nas modalidades auditiva, física, intelectual, visual. Aprovado por
unanimidade de votos; 87) - Requerimento nº 651/2018, de autoria do Vereador
Nelson Pagoti, e subscrito por mais sete edis, para que o Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual Cauê Macris interceda por nossa cidade junto ao Governo
Estadual para que sejam destinados recursos e emendas parlamentares para a
aquisição de um Aparelho de hemodinâmica para atender a população
pirassununguense. Aprovado por unanimidade de votos; 88) - Requerimento nº
652/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do pequeno Dherick Thiago
Frutuoso dos Santos. Aprovado por unanimidade de votos; 89) - Requerimento nº
653/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Piloto Manoel
Júnior Victorette do Vale de Almeida, que fez a sua estreia na 4ª etapa do
“Campeonato Brasileiro de Marcas”, evento que integrou a programação da “Corrida
do Milhão da Stock Car”, pilotando um modelo “Chevrolet Cruze” da “Blau
Motorsport”. Aprovado por unanimidade de votos; 90) - Requerimento nº 654/2018,
de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações à Escola Estadual Nossa
Senhora de Loreto em comemoração aos 53 anos de sua fundação, no último dia 15
de agosto de 2018. Aprovado por unanimidade de votos; 91) - Requerimento nº
655/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Comércio de
Caldo de Cana “Vô Nico”, pelo lançamento dos mais novos produtos da marca.
Aprovado por unanimidade de votos; 92) - Requerimento nº 656/2018, de autoria dos
Vereadores Vitor Naressi Netto e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais seis edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao Deputado Federal Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi, pelo empenho
e luta pelo credenciamento da APAE de Pirassununga como Centro Especializado
em Reabilitação CER IV. Aprovado por unanimidade de votos; 93) - Requerimento nº
657/2018, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao pirassununguense de 20 anos,
Bruno Tini, que tão brilhantemente representou nossa cidade no Programa The
Voice Brasil. Aprovado por unanimidade de votos; 94) - Requerimento nº 658/2018,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações as lojas Gufi
Presentes Criativos e Divertidos 1 e 2, pela iniciativa em arrecadar livros ao Projeto
da Associação Beneficente Alda Mirannda Matheus (AMMA). Aprovado por
unanimidade de votos; 95) - Requerimento nº 659/2018, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que o
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação, Ricardo Alexandre Almeida Bocalon e o Ilustríssimo
Senhor Coordenador de Ensino Tecnológico e Profissionalizante – Via Rápida
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Emprego, Alexandre Moraes Rodrigues, autorizem a vinda dos Cursos de Imagem
Pessoal a Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 96) - Requerimento nº
660/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno e Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais cinco edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Lions Clube de Pirassununga
pela realização da Feijoada Beneficente em prol do Projeto da Associação
Beneficente Alda Miranda Matheus (AMMA), no último dia 19 de agosto. Aprovado
por unanimidade de votos. Terminados os requerimentos, o Sr. Presidente Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho consultou o 1º Secretário, Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, se haviam Vereadores inscritos para falar no Expediente.
Usou da palavra na tribuna a já inscrita Vereadora Luciana Batista, aparteada pelos
Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa, Wallace Ananias de Freitas Bruno e Vitor
Naressi Netto. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito
Vereador Edson Sidinei Vick. Continuando, usou da palavra na tribuna o já inscrito
Vereador Nelson Pagoti, aparteado pelo Vereador Vitor Naressi Netto. A seguir, usou
da palavra na tribuna o já inscrito Vereador José Antonio Camargo de Castro. Em
seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Vitor Naressi Netto,
aparteado pelos Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno e Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”. Logo após, usou da palavra na tribuna o já
inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. Neste momento, o Sr.
Presidente, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitou ao VicePresidente, Vereador Edson Sidinei Vick, que assumisse a direção dos trabalhos.
Por fim, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho. Não havendo mais inscritos, o Sr. Presidente passou a
Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO da Mensagem Aditiva ao
Projeto de Lei nº 162/2018, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho
Municipal de Turismo – COMTUR, e dá outras providências. Aprovada por
unanimidade de votos, ficando prejudicado o projeto original; 02) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 130/2018, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2598 – Aquisição de
Unidades Móveis de Saúde, na Lei Municipal nº 5.196, de 20 de dezembro de 2017,
o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. Neste momento, o Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa requereu que fosse feita votação em bloco dos
Projetos de Lei nºs 130 a 150/2018, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de
votos. Em discussão, usou da palavra o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno.
Colocado em votação, o Projeto de Lei nº 130/2018 foi aprovado por unanimidade de
votos; 03) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 131/2018, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2598 –
Aquisição de Unidades Móveis de Saúde, na Lei Municipal nº 5.120, de 11 de julho
de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Aprovado por
unanimidade de votos; 04) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 132/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo
a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$
484.000,00 (quatrocentos e oitenta e quatro mil reais), destinado a atender abertura
da nova ação nº 2598 - Aquisição de Unidades Móveis de Saúde, através do Fundo
Nacional de Saúde. Aprovado por unanimidade de votos; 05) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 133/2018, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2597 – Aquisição de Material
de Expediente, Higiene e Farmacológico, na Lei Municipal nº 5.196, de 20 de
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dezembro de 2017, o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. Aprovado por
unanimidade de votos; 06) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 134/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de nova
ação nº 2597 – Aquisição de Material de Expediente, Higiene e Farmacológico, na
Lei Municipal nº 5.120, de 11 de julho de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2018. Aprovado por unanimidade de votos; 07) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 135/2018, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), destinado a
atender abertura da nova ação nº 2597 - Aquisição de Material de Expediente,
Higiene e Farmacológico. Aprovado por unanimidade de votos; 08) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 136/2018, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2596 – Aquisição de
Aparelhos de Colposcópio, na Lei Municipal nº 5.196, de 20 de dezembro de 2017, o
Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. Aprovado por unanimidade de
votos; 09) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 137/2018, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2596 –
Aquisição de Aparelhos de Colposcópio, na Lei Municipal nº 5.120, de 11 de julho de
2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Aprovado por
unanimidade de votos; 10) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 138/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo
a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 30.000,00
(trinta mil reais), destinado a atender abertura da nova ação nº 2596 - Aquisição de
Aparelhos de Colposcópio. Aprovado por unanimidade de votos; 11) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 139/2018, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2595 – Aquisição de
Refrigeradores de Vacina, na Lei Municipal nº 5.196, de 20 de dezembro de 2017, o
Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. Aprovado por unanimidade de
votos; 12) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 140/2018, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2595 –
Aquisição de Refrigeradores de Vacina, na Lei Municipal nº 5.120, de 11 de julho de
2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Aprovado por
unanimidade de votos; 13) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 141/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo
a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), destinado a atender abertura da nova ação nº 2595 - Aquisição de
Refrigeradores de Vacina. Aprovado por unanimidade de votos; 14) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 142/2018, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2594 – Aquisição de Sistema
de Endoscopia STANDAT, na Lei Municipal nº 5.196, de 20 de dezembro de 2017, o
Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. Aprovado por unanimidade de
votos; 15) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 143/2018, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2594 –
Aquisição de Sistema de Endoscopia STANDAT, na Lei Municipal nº 5.120, de 11 de
julho de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Aprovado
por unanimidade de votos; 16) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto
de Lei nº 144/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), destinado a atender abertura da nova ação nº 2594
- Aquisição de Sistema de Endoscopia STANDAT. Aprovado por unanimidade de
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votos; 17) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 145/2018, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2593 –
Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia, na Lei Municipal nº 5.196, de 20 de
dezembro de 2017, o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. Aprovado por
unanimidade de votos; 18) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 146/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de nova
ação nº 2593 – Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia, na Lei Municipal nº
5.120, de 11 de julho de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2018. Aprovado por unanimidade de votos; 19) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 147/2018, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento
vigente, até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), destinado a
atender abertura da nova ação nº 2593 - Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia,
através do Fundo Nacional de Saúde. Aprovado por unanimidade de votos; 20) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 148/2018, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2592 – Aquisição
de Ambulância Tipo A, na Lei Municipal nº 5.196, de 20 de dezembro de 2017, o
Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. Aprovado por unanimidade de
votos; 21) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 149/2018, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2592 –
Aquisição de Ambulância Tipo A, na Lei Municipal nº 5.120, de 11 de julho de 2017, a
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Aprovado por
unanimidade de votos; 22) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 150/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo
a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$
195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), destinado a atender abertura da nova
ação nº 2592 - Aquisição de Ambulância Tipo A, através da Secretaria de Estado da
Saúde. Aprovado por unanimidade de votos; 23) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 191/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei
Vick, que visa denominar de “ANTONIO BAFINI JÚNIOR” a Rua 01 do loteamento
Terrazul BA, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos; 24) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 170/2018, de autoria da Vereadora Luciana
Batista, que visa denominar de “PROFESSORA ADRIANA DOLFINI
MONTANHEIRO” a Unidade Escolar Creche Jardim Treviso. Neste momento, o
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa requereu que fosse feita votação em bloco
dos Projetos de Lei nºs 170 a 181/2018, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos. Colocado em votação, o Projeto de Lei nº 170/2018 foi
aprovado por unanimidade de votos; 25) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 171/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, que visa denominar de
“JOSÉ DE CASTRO - BUTI” a Rua 11, do loteamento Terrazul BA, neste Município.
Aprovado por unanimidade de votos; 26) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 172/2018, de autoria dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e Wallace
Ananias de Freitas Bruno, que visa denominar de “MANOEL CAETANO DE MELO” a
Rua 03, do loteamento Jardim São João, neste Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 27) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 173/2018,
de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, que
visa denominar de “DALILA APARECIDA QUIRINO GONÇALVES” a Rua 04, do
loteamento Jardim São João, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos;
28) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 174/2018, de autoria dos
Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno e Paulo Eduardo Caetano Rosa, que
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visa denominar de “MARIA PEREIRA DE MELO” a Rua 06, do loteamento Jardim
São João, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos; 29) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 175/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio
Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, que visa denominar de “PASTOR JOSÉ
HENRIQUE FELIPPE RODRIGUES” a Rua 14, do loteamento Jardim São João,
neste Município. Aprovado por unanimidade de votos; 30) – SEGUNDA DISCUSSÃO
do Projeto de Lei nº 176/2018, de autoria da Vereadora Luciana Batista, que visa
denominar de “LUIZ VIEIRA GONÇALVES” a Rua 03, do loteamento Terrazul BA,
neste Município. Aprovado por unanimidade de votos; 31) – SEGUNDA DISCUSSÃO
do Projeto de Lei nº 177/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, que visa denominar de “BENEDICTO TOLENTINO FILHO” a Rua 09, do
loteamento Terrazul BA, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos; 32) –
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 178/2018, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, que visa denominar de “LÍDIA DE SOUZA” a Rua
18, do loteamento Terrazul BA, neste Município. Aprovado por unanimidade de
votos; 33) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 179/2018, de autoria do
Vereador Edson Sidinei Vick, que visa denominar de “JOSÉ METHNER – ZÉ DA
LOJINHA” a Rua 07, do loteamento Terrazul BA, neste Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 34) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 180/2018,
de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, que visa denominar de “JOSÉ MURAD” a
Avenida B, do loteamento Terrazul BA, neste Município. Aprovado por unanimidade
de votos; 35) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 181/2018, de autoria
do Executivo Municipal, que visa prorrogar o prazo de vigência do convênio
celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga,
objetivando a execução do Programa Saúde da Família – PSF, autorizado pela Lei
Municipal nº 5.081, de 9 de março de 2017. Aprovado por unanimidade de votos; 36)
– SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 03/2018, de autoria
do Executivo Municipal, que visa instituir e estabelecer critérios e diretrizes para a
cobrança de tarifas oriundas das obrigações na implantação e execução de projetos
de infraestrutura no Município de Pirassununga, de loteadores e empreendedores
imobiliários, objetivando melhorias para implantação de loteamentos e unidades
habitacionais, e destinadas a melhorias do sistema de abastecimento de água,
coleta, tratamento de esgoto e drenagem urbana. Foram apresentadas emendas, as
quais foram lidas pelo 1º Secretário. Emenda nº 01/2018, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, recebeu pareceres verbais das Comissões
Permanentes, exceto do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. Em discussão,
usou da palavra o Vereador Nelson Pagoti, e requereu que fosse feita votação
nominal das Emendas apresentadas, sendo seu pedido aprovado por unanimidade
dos votos. Ainda em discussão, usaram da palava os Vereadores Wallace Ananias
de Freitas Bruno e Paulo Eduardo Caetano Rosa. A seguir, usou da palavra o
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, aparteado pelo Vereador Nelson Pagoti. Por
fim, usou da palavra o Vereador José Antonio Camargo de Castro, aparteado pelos
Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno e Nelson Pagoti. Colocada em
votação nominal a Emenda nº 01/2018, obteve-se o seguinte resultado: Edson
Sidinei Vick – Sim; Jeferson Ricardo do Couto – Sim; José Antonio Camargo de
Castro – Sim; Luciana Batista – Não; Nelson Pagoti – Não; Paulo Eduardo Caetano
Rosa – Não; Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado” - Sim; Vitor
Naressi Netto – Sim; e Wallace Ananias de Freitas Bruno – Não. Logo, a Emenda nº
01/2018 foi rejeitada por (05x04) votos, por falta de quórum de aprovação (maioria
absoluta). A Emenda nº 02/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
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Bruno, recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes Em
discussão, usaram da palavra os Vereadores Nelson Pagoti, Wallace Ananias de
Freitas Bruno, José Antonio Camargo de Castro e Edson Sidinei Vick. Colocada em
votação nominal a Emenda nº 02/2018, obteve o seguinte resultado: Edson Sidinei
Vick – Sim; Jeferson Ricardo do Couto – Sim; José Antonio Camargo de Castro –
Sim; Luciana Batista – Sim; Nelson Pagoti – Sim; Paulo Eduardo Caetano Rosa –
Sim; Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado” - Sim; Vitor Naressi Netto
– Sim; e Wallace Ananias de Freitas Bruno – Sim. Logo, a Emenda nº 02/2018 foi
aprovada por unanimidade dos votos. Em segunda discussão, o Projeto de Lei
Complementar nº 03/2018, foi aprovado por unanimidade de votos, bem como a
Emenda nº 02/2018; 37) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 186/2018,
de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, que visa denominar de
“BENEDITO LUIZ DE OLIVEIRA - DITÃO” a Rua 21 do loteamento Terrazul BA,
neste Município. Neste momento, o Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa
requereu que fosse feita votação em bloco dos Projetos de Lei nºs 186, 187, 188 e
189/2018, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Colocado em
votação, o Projeto de Lei nº 186/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 38) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 187/2018, de autoria do Vereador
Nelson Pagoti, que visa denominar de “WALDEMAR FINOTTI” a Rua 04 do
loteamento Terrazul BA, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos; 39) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 188/2018, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva – “Paulinho do Mercado”, que visa denominar de
“OSWALDO TÜCKUMANTEL” a Rua 06 do loteamento Terrazul BA, neste Município.
Aprovado por unanimidade de votos; 40) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 189/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que visa
denominar de “LEONARDO PEREIRA NASCIMENTO” a Avenida A do loteamento
Terrazul BA, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos; 41) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 153/2018, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar o Poder Executivo a qualificar como organizações sociais as pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à
saúde, e dá outras providências. Retirado por falta de pareceres das Comissões
Permanentes; 42) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 158/2018, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que institui o “Dia
Municipal da Cultura da Paz Contra a Violência e dá outras providências”. Aprovado
por unanimidade de votos; 43) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
182/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
promover transferência de recursos financeiros à Associação Beneficente Alda
Miranda Matheus – AMMA e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de
votos. Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário se
haviam Vereadores inscritos para falar na Explicação Pessoal. Não havendo
Vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por
encerrada a presente Sessão Ordinária. E para constar, Jéssica Pereira de Godoy,
Analista Legislativa Secretaria, digitei a presente ata resumida, a qual é conferida
por Adriana Aparecida Merenciano, Diretora Geral da Secretaria, que, após
aprovada pelo Plenário segue devidamente assinada.
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