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Ata nº 2967 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 04 de setembro de 2018. Ao quarto dia do mês de setembro de dois mil e
dezoito, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2967ª
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 2966 da Sessão Ordinária de 28 de
agosto de 2018, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Logo
após, 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. Neste momento, o Sr. Presidente Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) –
Ofício GAB nº 489/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações n° 175/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
solicitando informações sobre as obras junto ao Ribeirão do Ouro, na Avenida
Painguás; 02) – Ofício SMS nº 125/2018, do Secretário Municipal da Saúde, Dr.
Edgar Saggioratto, solicitando o reagendamento da reunião a ser realizada no dia
10/09/2018, devido a palestra técnica com médico do Hospital do Câncer de
Barretos na mesma data; 03) – Ofício nº 70/2018, do Procurado Geral do Município,
Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando o Termo Prorrogação de
Convênio, entabulado entre o Município e a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga; 04) – Ofício nº 162/2018, do Superintendente do
SAEP, João Alex Baldovinotti, em resposta à Indicação nº 493/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que se verifique a possibilidade de promover a
substituição da tampa e gradil do bueiro localizado na Rua João Del Santo,
proximidades do número 805, Jardim São Valentim; 05) – Convite do Comandante
da Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin, para a
palestra do Programa de Fortalecimento e Formação de Valores (PFV), a qual se
realizou em 04/09/2018; 06) – Convite do Hospital de Câncer de Barretos – Hospital
de Amor, para a Palestra de Sinais e Sintomas do Câncer Infantojuvenil e
lançamento da 7ª Caminhada Passos Que Salvam, a realizar-se em 10/09/2018; 07)
– Ofício do Comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário
Augusto Baccarin, agradecendo e justificando ausência na Sessão Solene alusiva
ao 196º Aniversário da Independência do Brasil, o qual se realizou em 04/09/2018;
08) – Ofício do Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro,
Vereador Lucas Comin Loureira, apresentando Moção de Repúdio nº 007/2018, de
autoria do Vereador Marcelo Simão, à proposta do Governo Federal para a Reforma
do Ensino Médio, e também ao Ensino Fundamental; 09) – Convite da Diretoria da
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – FZEA/USP, Profa. Dra.
Elisabete Maria Macedo Viegas, agradecendo e justificando ausência na Audiência
Pública que se realiza em 05/09/2018; 10) – Ofício da Guarda Civil Municipal,
Ivanete da Rocha Silva, solicitando informações quanto ao período em que o GMC
Carlos Eduardo Alves de Souza permaneceu no cargo eletivo de Vereador Suplente;
11) – Ofício nº 035/2018, do Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de
Pirassununga, Odirley Aparecido de mello Montesino, requerendo o agendamento da
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Audiência Pública do Projeto de Lei Complementar n° 04/2018, que dispõe sobre a
reorganização administrativa da Prefeitura Municipal de Pirassununga, em horário
posterior ao do expediente normal de trabalho, para que os interessados possam
comparecer; 12) – Ofício nº 50/2018, do Presidente da Associação Regional de
Engenheiros e Agrônomos – AREA, Antonio Carlos Bueno Gonçalves, solicitando a
retirada de parasitas e limpeza completas nas árvores Ipês localizadas em frente a
APAE; 13) – Ofício do Vereador José Antonio Camargo de Castro, solicitando duas
vias da declaração, referente ao mês de agosto/2018, contendo o valor do subsídio
mensal e do INSS descontado; 14) – Projeto de Lei nº 195/2018, de autoria do
Vereador Edson Sidinei Vick, que visa denominar de “AUGUSTO MARQUESINI” a
Rua 19, do loteamento Terrazul BA, neste Município. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 15) – Projeto
de Lei nº 196/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, que visa denominar
de “DONA ELVIRA SARCIOTTO TAVELLIN” a Rua 11, do loteamento Terrazul BA,
neste Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 16) – Comunicado da Prefeitura Municipal de
Pirassununga, encaminhando a Portaria nº 301/2018, referente ao aproveitamento
de papel sulfite em suas unidades administrativas; 17) – Informativo do Conselho
Nacional de Assistência Social, sobre os assuntos em pauta da próxima reunião
ordinária, do dia 11 a 13/09/2018; 18) – Convite da Associação dos Contabilistas e
Orçamentistas Públicos do Estado de São Paulo – ACOPESP, para o 39º Congresso
da ACOPEP, a realizar-se de 06 a 09/11/2018; 19) – Informativo da Fiorilli, referente
ao Comunicado nº 144/2018 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo –
TCESP, decidindo haver licitação entre empresas intermediárias de artistas, ou seja,
cartas de exclusividade não justificam a inexigibilidade licitatória; 20) – Revista
RADIS, edição nº 191 de agosto/2018; 21) – Boletim da Confederação Nacional de
Municípios, edição de agosto/2018; 22) – Boletim Informativo da Associação
Regional de Engenheiros e Agrônomos – AREA, edição comemorativa de 39 anos,
de agosto/2018. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram
encaminhados ao Prefeito Municipal: 23) - Indicação nº 583/2018, de autoria do
Vereador Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal entre em contato com a
Usina Ambiental Paineiras para obter doação de mudas para nosso município,
visando a preservação e manutenção das matas ciliares que rodeiam os rios; 24) Indicação nº 584/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente da
Municipalidade, promover a limpeza geral dos bueiros existentes nas proximidades
do número 694, na Rua Mário Cantinho, Vila São Pedro; 25) - Indicação nº
585/2018, de autoria dos Vereadores José Antonio Camargo de Castro e Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de ceder mais
ônibus para transportar os alunos do PROFESP para aumentar o número de
participantes desse importante projeto; 26) - Indicação nº 586/2018, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente da Municipalidade, promover a pintura de solo e
sinalização de trânsito nas imediações da Padaria Ki Doçura; 27) - Indicação nº
587/2018, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade,
promover os reparos necessários no buraco existente no leito asfáltico da Rua Duílio
Benine, Jardim das Laranjeiras; 28) - Indicação nº 588/2018, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
estude a possibilidade de realizar o remanejamento de médicos nas Unidades de
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Saúde de nosso Município; 29) - Indicação nº 589/2018, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
estude a possibilidade da fiscalização dos estacionamentos de carros da cidade,
pois alguns deles, estão usando a calçada para exposição de carros, atrapalhando a
circulação dos pedestres; 30) - Indicação nº 590/2018, de autoria do Vereador Paulo
Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de legalizar o transporte através de motocicleta em nossa
cidade, Moto-Táxi, visando geração de emprego; 31) - Indicação nº 591/2018, de
autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que
o Prefeito Municipal estude a possibilidade de implantar em parceria com Governo
Federal um Programa Municipal de Doação de Dentaduras e Próteses para
beneficiar os moradores de baixa renda do Município; 32) - Indicação nº 592/2018,
de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal estude a
possibilidade de realizar as pinturas das lombadas no solo asfáltico da Estrada do
Mamonal, pois se encontram apagadas; 33) - Indicação nº 593/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal estude a possibilidade
de promover a reforma e ampliação das creches Municipais Dr. Nelson Ribeiro,
Jayme Antônio Montanheiro e a Profa. Terezinha Sueli Krempel Marostegan,
aumentando as salas de aulas a fim de possibilitar que o local abrigue um maior
número de crianças; 34) - Indicação nº 594/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal estude a possibilidade de, realizar a
operação tapa buraco ou recapeamento asfáltico, na Rua Dom Pedro II, nas
proximidades do nº 1798; 35) - Indicação nº 595/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal estude a possibilidade de melhoria para
o transporte público, com atenção especial ao estacionamento de ônibus localizado
na Rua Pereira Bueno, próximo a Rodoviária; 36) - Indicação nº 596/2018, de autoria
do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal estude a
possibilidade da construção de redutores de velocidade, antes e após a ponte de
ligação entre o Jardim Terra Azul, e a Rodovia Euberto Nemésio Pereira Godoy,
onde existe o trevo de saída da Igreja do Rural Batistela; 37) - Indicação nº
597/2018, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Paulo Sérgio Soares da
Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal estude a possibilidade
de retornar com a distribuição de Leite de Soja, ajudando, assim, as famílias que
necessitam desse alimento; 38) - Indicação nº 598/2018, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de promover cursos de aperfeiçoamentos para os Guardas Civis
Municipais, para que possam exercer as funções de Fiscais de Postura, tendo em
vista que no novo Estatuto está previsto a possibilidade desses servidores
exercerem essa nova função; 39) - Indicação nº 599/2018, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade realizar a pintura
na esquina do cruzamento da Avenida Joaquim Cristóvão e Avenida Newton Prado,
para que os motoristas que forem estacionar naquela localidade respeitem a
metragem do recuo; 40) - Indicação nº 600/2018, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar ao Sistema de Água e Esgoto de Pirassununga (SAEP) sanar o problema
de empoçamento de águas defronte as residências das Ruas Jorge Port, nº 105,
esquina com a Rua Maria Aparecida Oliva dos Santos, Jardim Residence Rio Verde;
41) - Indicação nº 601/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de implantar
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sinalizações de solo e placas no cruzamento das ruas José Rodrigues Sobrinho, Rita
Gomes de Oliveira Godoy e Avenida Joaquim Cristóvão, organizando o fluxo de
veículos; 42) – Pedido de Informações n° 182/2018, de autoria dos Vereadores
Edson Sidinei Vick, Luciana Batista e Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando
esclarecimentos sobre veículos de propriedade da Municipalidade que transportam
cadeirantes para atendimentos; 43) – Pedido de Informações n° 183/2018, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando
informações sobre os horários que os médicos das unidades de saúde da família
devem cumprir em cada unidade; 44) – Pedido de Informações n° 184/2018, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando
esclarecimentos sobre a participação dos Guardas Civis Municipais em curso; 45) –
Pedido de Informações n° 185/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
solicitando esclarecimentos sobre os horários corretos para que os Munícipes
possam agendar o uso das quadras de esportes do CEFE Presidente Médici; 45) –
Pedido de Informações n° 186/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, solicitando informações sobre os contratos de aluguel de boxes de
feirantes e ambulantes e a efetivação de melhorias pela Municipalidade no Centro
Comercial “Eunice Alves Rosa”; 46) – Pedido de Informações n° 187/2018, de
autoria dos Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno e Paulo Eduardo Caetano
Rosa, solicitando informações sobre a pretensão, por parte da Administração
Municipal, de diminuir o número e salas de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A
seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 47) - Requerimento n° 685/2018, 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
195/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, que visa denominar de
“AUGUSTO MARQUESINI” a Rua 19, do loteamento Terrazul BA, neste Município.
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 685/2018 foi aprovado por unanimidade de votos;
48) - Requerimento nº 686/2018, de autoria de todos os Edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Tanya Tamara Trevisan. 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 686/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 49) Requerimento nº 687/2018, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana
Batista, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações a Anderson Beltrame, que representou nossa cidade, no
dia 27 de agosto de 2018, cantando no quadro Dez ou Mil do Programa do Ratinho,
no SBT. Aprovado por unanimidade de votos; 50) - Requerimento nº 688/2018, de
autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e subscrito por mais
oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações aos
Bailarinos presentes em Pirassununga, pelo Dia do Bailarino(a) comemorado na
data de 01 de setembro de 2018. Aprovado por unanimidade de votos; 51) Requerimento nº 689/2018, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana
Batista, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Egydio Domênico Júnior.
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Aprovado por unanimidade de votos; 52) - Requerimento nº 690/2018, de autoria dos
Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, para
que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Senhor Gilmar Angelucci. Aprovado por unanimidade de votos; 53) - Requerimento
nº 691/2018, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick, Luciana Batista e Paulo
Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações a Associação Regional de Engenheiros e
Agrônomos – AREA, pela comemoração dos seus 39 anos de fundação. Aprovado
por unanimidade de votos; 54) - Requerimento nº 692/2018, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida
à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Dalva
Mourão. Aprovado por unanimidade de votos; 55) - Requerimento nº 693/2018, de
autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais nove
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a todos os
Profissional de Educação Física pelo Dia do Profissional de Educação Física,
comemorado no dia 1º de Setembro. Aprovado por unanimidade de votos; 56) Requerimento nº 694/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Eufrosino Zanichelli. Aprovado
por unanimidade de votos; 57) - Requerimento nº 695/2018, de autoria dos
Vereadores José Antonio Camargo de Castro e Vitor Naressi Netto, e subscrito por
mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao
triatleta Breno Nascimento, que representou nossa cidade no Iroman na África do
Sul realizado no último final de semana de agosto de 2018. Aprovado por
unanimidade de votos; 58) - Requerimento nº 696/2018, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a Fraternidade Toca de Assis, que
realizou a Paella Caipira no último dia 29 de agosto. Aprovado por unanimidade de
votos; 59) - Requerimento nº 697/2018, de autoria dos Vereadores José Antonio
Camargo de Castro e Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações a todos os profissionais que
participaram do Coquetel de Lançamento Miss e Mister 2018, que aconteceu no
último dia 02 de setembro de 2018, nas dependências da Choperia Campanaria.
Aprovado por unanimidade de votos; 60) - Requerimento nº 698/2018, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais nove
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a Secretaria
Municipal dos Direitos Humanos, Cidadania e Justiça de Pirassununga, que realizou
a I Conferência Municipal da Juventude, no último dia 31 de agosto. Aprovado por
unanimidade de votos; 61) - Requerimento nº 699/2018, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista, Edson Sidinei Vick, Paulo Eduardo Caetano Rosa e Vitor Naressi
Netto, e subscrito por mais cinco edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Padre Mauro Fernando Ferreira - msc e Padre Luis
Ferreira Casimiro Júnior, pelas diversas palestras do Projeto Força Jovem contra a
Violência, que ocorreram no último dia 29 de agosto. Aprovado por unanimidade de
votos; 62) - Requerimento nº 700/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos
de elevadas congratulações aos organizadores e participantes da 51ª Jornada
Jovem de Pirassununga, realizada nos dias 24, 25 e 26 de agosto no Sítio Santo
Antônio dos Cavaleiros. Aprovado por unanimidade de votos; 63) - Requerimento nº
701/2018, de autoria dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e Luciana
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Batista, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Padre Mauro Fernando Ferreira MSC, pelo lançamento
de seu videoclipe “Tarde te amei”. Aprovado por unanimidade de votos; 64) Requerimento nº 702/2018, 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 da Senhora Luiza de Jesus
Vieira Siqueira. Aprovado por unanimidade de votos; 65) - Requerimento nº
703/2018, 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 Senhor Marcelo Rodrigo T. dos
Santos. Aprovado por unanimidade de votos; 66) - Requerimento nº 704/2018, de
autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e
subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações a Assembleia de Deus, Ministério Belém que realizou, no último dia 2
de setembro, o 42º Congresso da União Feminina da Assembleia de Deus
(UFADEP). Aprovado por unanimidade de votos; 67) - Requerimento nº 705/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações a Dentsply Sirona de
Pirassununga pela grande ação social feita as famílias carentes do Bairro de
Itupeva. Aprovado por unanimidade de votos; 68) - Requerimento nº 706/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações aos Senhores José Lourenço
Marinho e José Rubens Tuckumantel, da Secretaria Municipal de Esportes, e ao
Comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Pirassununga, pela realização do
Campeonato Mini Campo de Futebol de Base. Aprovado por unanimidade de votos;
69) - Requerimento nº 707/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Luzia Juventina de Oliveira. Aprovado
por unanimidade de votos; 70) - Requerimento nº 7089/2018, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Elisa Maria
Barbosa Coelho Veridiano. Aprovado por unanimidade de votos; 71) - Requerimento
nº 709/2018, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a Associação Regional
Pirassununguense de Esclerose Múltipla (ARPEM) pelo Dia Nacional de
Conscientização da Esclerose Múltipla, comemorado no último dia 30 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. Não havendo Vereadores inscritos, o Sr. Presidente passou a Ordem do
Dia: 01) – SEGUNDA DISCUSSÃO do 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. Aprovado por
unanimidade de votos; 02) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 195/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, que visa denominar de
“AUGUSTO MARQUESINI” a Rua 19, do loteamento Terrazul BA, neste Município.
Aprovado por unanimidade de votos; 03) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 192/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
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Mercado”, que visa denominar de “DULCE DE BARROS LOPES” a Rua 16 do
loteamento Terrazul BA, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos; 04) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 193/2018, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, que visa denominar de “ARCEMIRO BALDUINO” a Rua
20, do loteamento Terrazul BA, neste Município. Aprovado por unanimidade de
votos; 04) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 194/2018, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, que visa denominar de “VANDERLEI BATISTA” a Rua
13, do loteamento Terrazul BA, neste Município. 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
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