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Ata nº 2968 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 11 de setembro de 2018. Ao décimo primeirp dia do mês de setembro de dois mil
e dezoito, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2968ª 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 2967 da Sessão Ordinária de 04 de
setembro 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 solicitou suspensão da
Sessão por 10 minutos para assinatura das proposituras pelos Edis. Retomando os
trabalhos, o Sr. Presidente Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Ofício nº 155/2018, do Prefeito
Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 198/2018, que dispõe
sobre a correta implantação do Portal da Transparência e dá outras providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 02) – Ofício GAB nº 487/2018, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações n° 177/2018, de autoria dos Vereadores Luciana
Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre certame licitatório e
abastecimento de materiais e medicamentos para as unidades de saúde do
Município; 03) – Ofício GAB nº 493/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações n° 180/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista,
Edson Sidinei Vick e Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando esclarecimentos
sobre as empresas que participaram da 24ª Semana Nenete de Música Sertaneja,
quitação de suas obrigações para com a Municipalidade e valores repassados para
os Fundos Municipal de Cultura e de Turismo; 04) – Ofício GAB nº 494/2018, do
Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 176/2018, de autoria
dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre
gastos da municipalidade nos eventos em comemoração ao aniversário da cidade;
05) – Ofício GAB nº 495/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações n° 178/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, solicitando informações sobre gastos da municipalidade para realização
do evento Café com Chorinho, efetuado semanalmente; 06) – Ofício GAB nº
498/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 179/2018,
de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick e Wallace Ananias de
Freitas Bruno, solicitando esclarecimentos sobre o montante de horas extras
realizadas e pagas aos servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços
durante os meses de fevereiro de 2018 a agosto de 2018; 07) – Ofício GAB nº
499/2018, do Prefeito Municipal, em complemento ao Pedido de Informações n°
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 nº
72/2018, do Procurado Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior,
encaminhando o Termo Prorrogação de Convênio, entabulado entre o Município e a
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Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga; 09) – Ofício nº 62/2018,
do Presidente da Associação Regional de Engenheiros e Agrônomos – AREA,
Antonio Carlos Bueno Gonçalves, reiterando o caráter de urgência quanto a
providências nas aprovações de projetos relacionados legislação de condomínios;
10) – Ofício nº 12/2018, da Secretária Municipal de Educação, solicitando a
utilização do espaço da Câmara Municipal para exposição da Mostra de Arte Infantil
de Pirassununga – MAIP, com tema “Brasil, país de todas as cores”, desenvolvido
pelos alunos do ensino infantil da rede municipal de ensino; 11) – Ofício de Maria
Aparecida Andrade dos Santos, requerendo cópia das filmagens das câmeras
defronte a Câmara Municipal, na data de 06/09/2018; 12) – Convite da Associação
Comercial e Industrial de Pirassununga – ACIP, para a palestra de Amyr Klink, a
realizar-se em 04/10/2018; 13) – Ofício do Padre José Antônio Alves dos Santos, da
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, para Celebração Eucarística de Elevação a
Dignidade de Paróquia e posse do Primeiro Pároco, a realizar-se em 12/10/2018;
14) – Ofício do Presidente da Câmara Municipal, Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, encaminhando balancetes da receita e despesas, referente
ao mês de agosto/2018; 15) – Projeto de Lei nº 199/2018, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, que visa denominar de “OSWALDO ANTONIO
BALDIN” a Rua 05, do loteamento Terrazul BA, neste Município. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
16) – Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2018, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, que visa conceder ao Senhor LUIZ GONSAGA BENINI, o
Título de “HONRA AO MÉRITO”. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 17) – Projeto de Lei nº
197/2018, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, que dispõe sobre incentivo fiscal de ISS as entidades
beneficentes, declaradas de utilidade pública e dá outras providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 18) – Informativo do Conselho Nacional de Assistência Social –
CNAS, sobre a Reunião Trimestral do CNAS com os Conselhos Estaduais de
Assistência Social e o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, realizada
em 10/09/2018; 19) – Convite da Organização Paulista, para o curso “Atualização da
Legislação Municipal: Loteamentos, Condomínios de Lote, Loteamentos Fechados,
Condomínios de Casas e Apartamentos, Arrecadação de Imóveis Abandonados,
Desmembramento e Desdobro. As novas regras da regularização fundiária da Lei
13.465/17”, a realizar-se em 14/09/2018; 20) – Comunicado nº 141, da Fiorilli
Software Ltda., sobre medidas de transparência para as entidades que recebem
dinheiro da Prefeitura; 21) – Convite da AdmLegis, para o curso “Processo
Legislativo Municipal”, a realizar-se em 18/09/2018; 22) – Convite da RedeGov, para
o ciclo IGAM de estudos legislativos, a realizar-se de julho a novembro/2018. As
Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito
Municipal: 23) - Indicação nº 602/2018, de autoria de todos os Edis, para que o
Prefeito Municipal estude possibilidade de providenciar junto ao setor competente, a
limpeza e retirada dos parasitas das árvores da espécie Ipê, localizadas na Avenida
Juca Costa e Rua Germano Dix, próximas à APAE; 24) - Indicação nº 603/2018, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o
Prefeito Municipal estude a possibilidade de criar uma Rede Socioassistencial para
cruzar informações de atendimentos que envolvam violência contra a mulher,
crianças e adolescentes, idosos, e outros grupos de maior suscetibilidade social; 25)
- Indicação nº 604/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
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Souza Filho, para que o Prefeito Municipal estude a possibilidade de determinar que,
haja cumprimento pelo Município, através das Unidades de Saúde, Centro de
Referência de Assistência Social, entre outros setores, da notificação compulsória
para acionamento da polícia quando houver atendimento de casos de violência
contra a mulher; 26) - Indicação nº 605/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal estude a possibilidade de realizar uma
ampla reforma no Conservatório Municipal Cacilda Becker, pois o mesmo se
encontra em risco de desabamento e está trazendo riscos a população; 27) Indicação nº 606/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal providencie junto ao setor
competente, a sinalização adequada no cruzamento da Rua Manaus com a Rua
Natal na Vila Belmiro; 28) - Indicação nº 607/2018, de autoria do Vereador Paulo
Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
providencie junto ao setor competente, a sinalização de trânsito adequada, no
cruzamento da Rua Florianópolis com a Rua Natal, na Vila Belmiro; 29) - Indicação
nº 608/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de ordenar ao setor
competente que na altura de Escolas e Creches, como medida de regulamentação
de trânsito, seja definido estacionamento somente de um lado da via pública, com a
devida sinalização para segurança de nossas crianças; 30) - Indicação nº 609/2018,
de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para
que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de ordenar ao setor competente, o
recapeamento da Rua Ignácio Florêncio da Silveira no Bairro Jardim Olímpio Felício;
31) - Indicação nº 610/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique junto ao setor
competente em realizar melhorias na sinalização de trânsito no leito asfáltico na
Região da Zona Sul do Município para conferir segurança a população; 32) Indicação nº 611/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente da Municipalidade, realizar a substituição da areia da
quadra existente no Jardim Bandeirantes; 33) - Indicação nº 612/2018, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar a realização da pintura no prédio
da Escola do Bairro Rural de Santa Tereza; 34) - Indicação nº 613/2018, de autoria
do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade
de ordenar a colocação de 3 (três) caçambas, no Cemitério Municipal para retirada
do lixo; 35) - Indicação nº 614/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para
que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de ordenar a construção de um
campo de futebol no Bairro Jardim Morumbi, com infraestrutura adequada; 36) Indicação nº 615/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal estude a possibilidade da construção de um Centro Comunitário
no Jardim Morumbi para atender a população local; 37) - Indicação nº 616/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal veja a
possibilidade de instalar equipamentos esportivos nas praças dos bairros Jardim
Morumbi, Jardim Brasília e Vila Belmiro; 38) - Indicação nº 617/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar o setor competente da Municipalidade, realizar os serviços
necessários na Estrada Rural que dá acesso ao Bairro Boa Vista, serviços esses de
terraplenagem, limpeza das vazões das águas pluviais para fora da estrada, limpeza
das curvas de níveis, e demais serviços para deixar a referida via rural em melhores
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condições de tráfego para os usuários; 39) - Indicação nº 618/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar o Setor competente da Municipalidade realizar a retirada dos galhos
de árvores que foram podados e jogados em terreno nas proximidades do número
659 da Rua Oscar Wadt, Jardim Leonor Cristina; 40) - Indicação nº 619/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique
possibilidade de criar para os residentes nos conjuntos habitacionais, a denominada
Tarifa Social de água, no valor a ser fixado pelo SAEP; 41) - Indicação nº 620/2018,
de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade, promover as
diligências necessárias junto a Cachoeira de Emas, para analisar se de fato está
existindo o despejo de rede de esgoto nas águas do Rio Mogi Guaçú, nas
proximidades da prainha; 42) - Indicação nº 621/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar
o DEMUTRAN realizar a pintura no solo do sinal PARE, no cruzamento das Ruas
Cristiano Franco com Pedro Verona, Jardim Verona; 43) - Indicação nº 622/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal estude a
possibilidade junto aos setores competentes, realizar a limpeza das caçambas
localizadas na Estrada de acesso ao Bairro Vertentes do Mamonal e retirada do lixo
que está espalhado próximo ao local; 44) - Indicação nº 623/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal estude a possibilidade
de criar e instalar um ponto de táxi na Zona Norte; 45) - Indicação nº 624/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique
possibilidade de ordenar a limpeza da boca de lobo situada na Rua João Batista
Levi, próximo ao nº 1406, Jardim Europa, bem assim, a colocação de grades para
inibir a entrada de lixo no bueiro; 46) – Pedido de Informações n° 188/2018, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando esclarecimentos sobre
regularização do fornecimento da merenda escolar; 47) – Pedido de Informações n°
189/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, solicitando
esclarecimentos sobre problemas estruturais no prédio do Conservatório Municipal
“Cacilda Becker”; 48) – Pedido de Informações n° 190/2018, de autoria dos
Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e José Antonio Camargo de Castro,
solicitando informações sobre situação das árvores (Ipês) localizadas na Avenida
Germano Dix, próximo à APAE; 49) – Pedido de Informações n° 191/2018, de autoria
dos Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno e Paulo Eduardo Caetano Rosa,
solicitando informações sobre inscrições de interessados para realização de um
loteamento de cunho social. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos requerimentos: 50) Requerimento n° 710/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que seja apreciado sob regime de
urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 164/2018, de autoria do
Prefeito Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2599 – Projeto
Escola da Construção Civil – Assentador de Pisos e Azulejos, 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 710/2018 foi aprovado por unanimidade
de votos; 51) - Requerimento n° 711/2018, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para que seja
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apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº
165/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação
nº 2599 – Projeto Escola da Construção Civil – Assentador de Pisos e Azulejos, 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; 52) - Requerimento
n° 712/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na
presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 166/2018, de autoria do Prefeito
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, até o limite de R$ 46.876,49 (quarenta e seis mil, oitocentos e
setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), destinado a atender abertura da
nova ação nº 2599 – Projeto Escola da Construção Civil – Assentador de Pisos e
Azulejo. Aprovado por unanimidade de votos; 53) - Requerimento n° 713/2018, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete
edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária,
o Projeto de Lei nº 167/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que visa autorizar
inclusão de nova ação nº 2600 – Emenda Parlamentar – Casa São Vicente, 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; 54) - Requerimento n°
714/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por
mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na presente Sessão
Ordinária, o Projeto de Lei nº 168/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 2600 – Emenda Parlamentar – Casa São Vicente,
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° 715/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito
por mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na presente
Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 169/2018, de autoria do Prefeito 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 2600 – Emenda Parlamentar – Casa São Vicente. Aprovado por
unanimidade de votos; 56) - Requerimento n° 716/2018, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº
183/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação
nº 2601 – Convênio Proteção Social Básica – SCFV – CRAS, 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° 717/2018, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete
edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária,
o Projeto de Lei nº 184/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que visa autorizar
inclusão de nova ação nº 2601 – Convênio Proteção Social Básica – SCFV – CRAS,
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° 718/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito
por mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na presente
Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 185/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que
visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento
vigente, até o limite de R$ 20.568,00 (vinte mil, quinhentos e sessenta e oito reais),
destinado a atender abertura da nova ação nº 2601 – Convênio Proteção Social
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Básica – SCFV – CRAS. Aprovado por unanimidade de votos; 59) - Requerimento nº
719/2018, de autoria de todos os Edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Monsenhor Otávio Dorigon. 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. Em seguida, a Vereadora Luciana Batista requereu que fosse
feito 1 minuto de silêncio, pelo passamento do saudoso Monsenhor Otávio Dorigon e
outros que estão recebendo homenagem póstuma nesta Sessão, após a leitura dos
requerimentos, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Colocado em
votação, o Requerimento nº 719/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 60) Requerimento nº 720/2018, 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 da Senhora Elza Aparecida Lavandeira
Mangetti. Aprovado por unanimidade de votos; 61) - Requerimento nº 721/2018, 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 da Senhora Benedita Moreira Boscolo. Aprovado por unanimidade de
votos; 62) - Requerimento nº 722/2018, de autoria dos Vereadores Jeferson Ricardo
do Couto, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Nelson Pagoti, Wallace
Ananias de Freitas Bruno e José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais
dois edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao atleta
Clayton Fernandes pela realização do Domingo Esportivo, no último dia 09 de
setembro, no Parque do Lago “Temistocles Marrocos Leite”. Aprovado por
unanimidade de votos; 63) - Requerimento nº 723/2018, de autoria do Vereador José
Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Clube Atlético Pirassununga –
CAP que comemorou 111 anos de existência. Aprovado por unanimidade de votos;
64) - Requerimento nº 724/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações aos alunos do Programa Força no Esporte (PROFESP)
pela participação no desfile do dia 07 de setembro. Aprovado por unanimidade de
votos; 65) - Requerimento nº 725/2018, 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 Associação Comercial e Industrial
de Pirassununga – ACIP pelos 80 anos de existência. Aprovado por unanimidade de
votos; 66) - Requerimento nº 726/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao “Templo de Umbanda Caboclo
Tupinambá” que realizou a Roda de Conversa “A Importância da Diversidade” e a
Exposição de Artes Visuais - "Os Òrìsà e suas origens culturais", no último dia 10 de
setembro. Aprovado por unanimidade de votos; 67) - Requerimento nº 727/2018, de
autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Wallace
Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a Diretoria Regional de Ensino que
participou do tradicional desfile cívico militar comemorativo aos 196 anos de
Independência do Brasil, no último dia 07 de setembro. Aprovado por unanimidade
de votos; 68) - Requerimento nº 728/2018, de autoria dos Vereadores Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho e Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito
por mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a
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3ª Companhia do 36º Batalhão de Polícia Militar do Interior que participou do
tradicional desfile cívico militar comemorativo aos 196 anos de Independência do
Brasil, no último dia 07 de setembro. Aprovado por unanimidade de votos; 69) Requerimento nº 729/2018, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho e Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a Academia da
Força Aérea que participou do tradicional desfile cívico militar comemorativo aos 196
anos de Independência do Brasil, no último dia 07 de setembro. Aprovado por
unanimidade de votos; 70) - Requerimento nº 730/2018, de autoria dos Vereadores
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Wallace Ananias de Freitas Bruno, e
subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado que participou do
tradicional desfile cívico militar comemorativo aos 196 anos de Independência do
Brasil, no último dia 07 de setembro. Aprovado por unanimidade de votos; 71) Requerimento nº 731/2018, 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 Osvaldo Vieira
dos Santos. Aprovado por unanimidade de votos; 72) - Requerimento nº 732/2018,
de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Clube de Motoqueiros
Garnizé Pescoço Pelado de Pirassununga, pela realização da 6ª edição do Garnifest
e comemoração de 12 anos de fundação. Aprovado por unanimidade de votos; 73) Requerimento nº 733/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a
Comunidade Rural do Bairro Santa Tereza, que todos os anos realiza a Festa em
Louvor à Padroeira para arrecadar fundos às atividades que desenvolvem. Aprovado
por unanimidade de votos; 74) - Requerimento nº 734/2018, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Arthur Aparecido
Ramos Tangerino. Aprovado por unanimidade de votos; 75) - Requerimento nº
735/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações aos voluntários que
direta ou indiretamente estão auxiliando na reforma da Capela Rural de Santa
Eufrosina. Aprovado por unanimidade de votos; 76) - Requerimento nº 736/2018, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito
edis, para que seja convocado o Sr. Willian Passos Ponciano, Secretário Municipal
de Comércio e Indústria/Seção de Convênios, para que compareça a esta Casa de
Leis, em data e horário designado pela Presidência, e preste esclarecimentos em
Audiência Pública, devendo trazer relatório completo de todas as Emendas
Parlamentares, relativas ao período de 2017 até a presente data. Em discussão,
usaram da palavra os Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno, Luciana
Batista, Paulo Eduardo Caetano Rosa e Vitor Naressi Netto. Colocado em votação, o
Requerimento nº 736/2018 foi 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 o já
inscrito Vereador José Antonio Camargo de Castro. A seguir, usou da palavra na
tribuna o já inscrito Vereador Vitor Naressi Netto, aparteado pela Vereadora Luciana
Batista. Logo após, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Jeferson
Ricardo do Couto. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador
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Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, aparteado pelos Vereadores
Vitor Naressi Netto, Luciana Batista e Paulo Eduardo Caetano Rosa. Continuando,
usou da palavra o já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. 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 1º Secretário, Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, 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
Vereadores inscritos, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 164/2018, de autoria do Prefeito
Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2599 – Projeto Escola da
Construção Civil – Assentador de Pisos e Azulejos, 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; 02) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto
de Lei nº 165/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que visa autorizar inclusão de
nova ação nº 2599 – Projeto Escola da Construção Civil – Assentador de Pisos e
Azulejos, 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; 03) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 166/2018, de autoria do
Prefeito Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional
especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 46.876,49 (quarenta e seis mil,
oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), destinado a atender
abertura de nova ação nº 2599 – Projeto Escola da Construção Civil – Assentador de
Pisos e Azulejos. Aprovado por unanimidade de votos; 04) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 167/2018, de autoria do Prefeito
Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2600 – Emenda Parlamentar
– Casa São Vicente, 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; 05)
– PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 168/2018, de autoria do
Prefeito Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2600 – Emenda
Parlamentar – Casa São Vicente, 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; 06) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 169/2018, de autoria do Prefeito 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 de nova ação nº 2600 – Emenda
Parlamentar – Casa São Vicente. Aprovado por unanimidade de votos; 07) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 183/2018, de autoria do
Prefeito Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2601 – Convênio
Proteção Social Básica – SCFV - CRAS, 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; 08) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 184/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que visa autorizar inclusão de nova
ação nº 2601 – Convênio Proteção Social Básica – SCFV - CRAS, 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; 09) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 185/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que
visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento
vigente, até o limite de R$ 20.568,00 (vinte mil, quinhentos e sessenta e oito reais),
destinado a atender abertura da nova nº 2601 – Convênio Proteção Social Básica –
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SCFV – CRAS. Aprovado por unanimidade de votos; 10) – SEGUNDA 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; 11) – SEGUNDA
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; 12) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 196/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, que visa denominar de “DONA ELVIRA SARCIOTTO TAVELLIN” a Rua 17, 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. Usou da palavra na
tribuna o já inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. Não havendo mais
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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