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Ata nº 2969 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 18 de setembro de 2018. Ao décimo oitavo dia do mês de setembro de dois mil e
dezoito, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2969ª
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 2968 da Sessão Ordinária de 11 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 discussão sobre Projeto de Lei 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 156/2018, do
Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei Complementar que recebeu o nº
06/2018, que visa estabelecer normas e procedimentos de capina e proíbe a capina
química no município de Pirassununga. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 02) – Ofício nº 157/2018,
do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que visa autorizar a abertura de
crédito adicional suplementar no orçamento vigente, até o limite de R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais), destinado a atender despesas do convênio celebrado com a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, referente aos serviços
de Urgência e Emergência; 03) – Ofício nº 158/2018, do Prefeito Municipal,
encaminhando Projeto de Lei que visa prorrogar o prazo de vigência do convênio
com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, autorizado pela
Lei Municipal nº 5.124, de 26 de julho de 2017, e dá outras providências, referente
aos serviços de Urgência e Emergência; 04) – Ofício nº 159/2018, do Prefeito
Municipal, solicitando a retirada do Projeto de Lei que visa autorizar a abertura de
crédito adicional suplementar no orçamento vigente, até o limite de R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais), destinado a atender despesas do convênio celebrado com a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, referente aos serviços
de Urgência e Emergência, encaminhado através do Ofício nº 157/2018; 05) – Ofício
nº 160/2018, do Prefeito Municipal, solicitando a retirada do Projeto de Lei que visa
prorrogar o prazo de vigência do convênio com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, autorizado pela Lei Municipal nº 5.124, de 26 de julho
de 2017, e dá outras providências, referente aos serviços de Urgência e
Emergência, encaminhado através do Ofício nº 158/2018; 06) – Ofício nº 161/2018,
do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 200/2018, que
visa autorizar celebração de convênio com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga para os fins que especifica, e dá outras providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 07) – Ofício GAB nº 509/2018, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Ofício nº 01490/2018-SG, que solicita informações sobre o Processo TC003589/989/15, o qual julgou ilegal a admissão de pessoal e o registro; 08) – Ofício
nº 73/2018, do Procurado Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior,
-1-

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 – Centro – Caixa Postal: 89
Fone: (19) 3561.2811 – e-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
sítio: www.camarapirassununga.sp.gov.br

em resposta ao Ofício nº 01490/2018-SG, que solicita informações sobre o Processo
TC-003589/989/15, o qual julgou ilegal a admissão de pessoal e o registro,
informando que já foram tomadas as providências cabíveis; 09) – Ofício 186/2018,
do Presidente da Câmara Municipal de Aguaí, Vereador Edmundo Marti Gonzalez
Júnior, encaminhando Moção de Repúdio nº 094/2018, de autoria do Vereador
Edilson Ricardo Ferreira Gnann, à proposta de aumento salarial dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal; 10) – Ofício de Túlio Gracioli, requerendo cópia do Edital
de Licitação e respectivo contrato, para contratação de empresa operadora de
convênio médico; 11) – Ofício nº 54/2018-BLDPRO, do Líder do Bloco Parlamentar
Democracia Progressista, Senador Ciro Nogueira, em resposta ao Requerimento nº
557/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que todas as
lideranças partidárias reivindiquem junto ao Governo Federal, uma atualização das
faixas de cobrança do Imposto de Renda, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas,
tornando mais justo esse tipo de imposto que atinge milhões de brasileiros; 12) –
Ofício nº 56/2018-BLDPRO, do Líder do Bloco Parlamentar Democracia
Progressista, Senador Ciro Nogueira, em resposta ao Requerimento nº 605/2018, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, encaminhando Moção
de Repúdio ao pretendido aumento dos vencimentos dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, solicitando que extirpem da Lei Orçamentária/2019, eventual
aumento dos vencimentos, o que acarretará um efeito cascata nos demais salários
do funcionalismo público federal e o agravamento do deficit orçamentário; 13) –
Ofício da Gestora da EMEIEF “Vila dos Sargentos”, Silvia Saidel, informando o nome
do aluno a ser agraciado com a “Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2018; 14) –
Ofício da EMEIEF (R) “Antonina Alves de Araújo”, informando o nome da aluna a ser
agraciada com a “Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2018; 15) – Ofício nº
74/2018, do Diretor Substituto da E.E. “Profa. Therezinha Rodrigues”, informando o
nome dos alunos a serem agraciados com a “Medalha Estudante Modelo”, do ano
de 2018; 16) – Convite do Comandante do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária,
Tenente Coronel PM Ricardo Roberto Tofanelli, para solenidade de formatura do
Projeto Educacional de Trânsito “Pé na Estrada”, a realizar-se em 25/09/2018; 17) –
Convite do Presidente da Câmara Municipal de Rio das Pedras, Vereador Carlos
Sicca, para Oficina Marcos Jurídicos, a realizar-se de 16 a 18/10/2018; 18) – Convite
da Secretaria Municipal de Educação para Feira de Ciências 2018, a realizar-se de
17 a 25/09/2018; 19) – Convite do Comandante da Academia da Força Aérea,
Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin, para a Solenidade Militar Alusiva ao 122º
Aniversário de Nascimento do Marechal do Ar Eduardo Gomes, Patrono da Força
Aérea Brasileira e imposição da Medalha Eduardo Gomes Aplicação e Estudo, a
realizar-se em 20/09/2018; 20) – Convite da Escola Gestão Pública para o Curso
“Saúde Pública e o papel do Vereador”, a realizar-se de 26 a 28/09/2018; 21) –
Ofício nº 557/2018, do Instituto Santos Brasil (ISB), convidando para o Seminário
Internacional sobre as Políticas de Assistência Social e Direitos Humanos, a realizarse de 22 a 25/10/2018; 22) – Projeto de Lei nº 201/2018, do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, que visa denominar de “LEONOR PIZANI DOS REIS” a Rua 10,
do loteamento Terrazul BA, neste Município. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. As
Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito
Municipal: 23) - Indicação nº 625/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick,
para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de realizar estudos junto ao
setor competente para a implementação de sinalização no cruzamento da Avenida
Prudente de Moraes com a Rua Major Pereira; 24) - Indicação nº 626/2018, de
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autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o DEMUTRAN, realizar a pintura de sinais de
trânsito nas ruas da Vila Santa Fé e bairros adjacentes; 25) - Indicação nº 627/2018,
de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para
que o Prefeito Municipal estude possibilidade, junto aos setores competentes,
comunicação à Viação Pirassununga, para readequar os pontos de ônibus da
cidade; 26) - Indicação nº 628/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da
Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de promover esforços junto ao Governo do Estado de São Paulo, para manter o
Programa Viva Leite; 27) - Indicação nº 629/2018, de autoria do Vereador Paulo
Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique possibilidade de ordenar a instalação de placas com os nomes dos
logradouros públicos do município em todas as ruas que encontram-se sem a devida
identificação; 28) - Indicação nº 630/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique
possibilidade de ordenar a instalação de placas de identificação com nome das ruas
do Bairro Jardim Santa Rita; 29) - Indicação nº 631/2018, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de ceder sementes de hortaliças para os Presidentes das
diversas associações de bairros de nossa cidade, para que possam juntamente com
os demais participantes das diretorias, desenvolverem o projeto de plantio de
hortaliças comunitárias nos bairros; 30) - Indicação nº 632/2018, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de desencadear uma campanha nas escolas do
Município no sentido de orientar as crianças para aprenderem a criar hortas
comunitárias, verificando as possibilidades também de fazer parceria com os
proprietários de terrenos vazios, nos diversos loteamentos para ser implantado
referido projeto; 31) - Indicação nº 633/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique
possibilidade de ordenar a pintura da EMEI Professora Alice Lebeis localizado na
Vila Santa Terezinha; 32) - Indicação nº 634/2018, de autoria dos Vereadores Paulo
Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado” e Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente realizar
a instalação de placas de trânsito nas Ruas do Jardim São Valentim, bem assim,
realizar a pintura de faixas para pedestres; 33) - Indicação nº 635/2018, de autoria
do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal estude a
possibilidade, junto ao setor competente construir uma praça com parque infantil
para recreação de crianças e adultos, academia ao ar livre e área de lazer no bairro
do Jardim Elite; 34) - Indicação nº 636/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, para que o Prefeito Municipal ordene ao setor responsável a instalação de
uma travessia elevada (lombo faixa) defronte a USP na Av. Duque de Caxias Norte,
para garantir a segurança dos alunos e moradores residentes próximos ao local; 35)
- Indicação nº 637/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal estude a possibilidade, junto ao setor competente, de realizar a
limpeza da área verde localizada entre a Rua Antônio Darmiano Mistieri, próximo ao
nº 759, e a Rua Antônio Fermino Miano de Oliveira no Jardim Itália; 36) - Indicação
nº 638/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito
Municipal verifique possibilidade de ordenar ao setor competente que faça a
remoção da árvore que está caída na Rua Euclides Silva, no Jardim Ferrarezzi; 37) Indicação nº 639/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
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Prefeito Municipal verifique possibilidade de ordenar o setor competente a realização
da pintura de sinalização do solo na Rua Valentina de Almeida Prado Penteado e
Rua Ataliba Penteado, no Bairro Vila Guilhermina; 38) - Indicação nº 640/2018, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal
estude possibilidade de adotar o Programa City Câmeras em Pirassununga para
conferir monitoramento da cidade por parte da Guarda Civil Municipal, com ajuda e
parceria da população; 39) – Pedido de Informações n° 192/2018, de autoria dos
Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, solicitando esclarecimentos sobre
distribuição do leite advindo do Programa Viva Leite, do Governo Estadual; 40) –
Pedido de Informações n° 193/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, solicitando esclarecimentos sobre não aplicação da tolerância de 10 minutos
no estacionamento rotativo, havendo a aplicação direta da multa pelo não
pagamento; 41) – Pedido de Informações n° 194/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, solicitando informações referentes a fiscalização aos comerciantes
ambulantes irregulares em Cachoeira de Emas; 42) – Pedido de Informações n°
195/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando informações sobre
jornada de trabalho e pagamento de horas extras de funcionários da Municipalidade;
43) – Pedido de Informações n° 196/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, solicitando esclarecimentos sobre a reforma na Unidade de Saúde da Família
do Jardim Ferrarezzi. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos requerimentos: 44) Requerimento n° 737/2018, 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 200/2018, que
visa autorizar celebração de convênio com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga para os fins que especifica, e dá outras providências.
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 737/2018 foi aprovado por unanimidade de votos;
45) - Requerimento nº 738/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao Senhor Prefeito Municipal, Ademir Alves Lindo, pela decisão em
iniciar as obras para a construção de um campo de futebol na região sul da cidade.
Aprovado por unanimidade de votos; 46) - Requerimento nº 739/2018, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Mestre de Jiu-Jitsu, Wilian
Martins, que conquistou mais uma medalha de ouro, no Campeonato Internacional
Open 2018. Aprovado por unanimidade de votos; 47) - Requerimento nº 740/2018,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis,
para que os responsáveis da empresa Rizzo Parking informem esta Casa de Leis se
não há mais a notificação do período de tolerância no estacionamento rotativo.
Aprovado por unanimidade de votos; 48) - Requerimento nº 741/2018, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Colégio Objetivo que, com seus
alunos, professores e colaboradores, apresentou um desfile com muita desenvoltura
e beleza, abrilhantando os 196 anos de Independência do Brasil, no último dia 07 de
setembro. Aprovado por unanimidade de votos; 49) - Requerimento nº 742/2018, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, para
que sejam consignados votos de elevadas congratulações a Escola Estadual
-4-

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 – Centro – Caixa Postal: 89
Fone: (19) 3561.2811 – e-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
sítio: www.camarapirassununga.sp.gov.br

“Doutor Manoel Jacintho Vieira de Moraes” que, com seus alunos, professores e
colaboradores, apresentou um desfile com muita desenvoltura e beleza,
abrilhantando os 196 anos de Independência do Brasil, no último dia 07 de
setembro. Aprovado por unanimidade de votos; 50) - Requerimento nº 743/2018, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, para
que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Centro de Convivência
do Idoso “Teresa Aparecida Archangelo Venzel” que, com seus alunos, professores e
colaboradores, apresentou um desfile com muita desenvoltura e beleza,
abrilhantando os 196 anos de Independência do Brasil, no último dia 07 de
setembro. Aprovado por unanimidade de votos; 51) - Requerimento nº 744/2018, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis, para
que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao SICOOB
CREDICITRUS pelos 35 anos de fundação. Aprovado por unanimidade de votos; 52)
- Requerimento nº 745/2018, de autoria dos Vereadores José Antonio Camargo de
Castro e Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Colégio John Kennedy que
realizou a V Mostra Cultural, Científica e Tecnológica, no último dia 15 de setembro.
Aprovado por unanimidade de votos; 53) - Requerimento nº 746/2018, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações aos moradores
do Conjunto Habitacional Jardim Anversa que realizaram uma animada festa para
comemorar mais um aniversário do condomínio em que vivem, no último dia 08 de
setembro. Aprovado por unanimidade de votos; 54) - Requerimento nº 747/2018, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais
sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a Pizzaria
do Lago pela reinauguração ocorrida no dia 06 de Setembro de 2018. Aprovado por
unanimidade de votos; 55) - Requerimento nº 748/2018, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Sebastião Arrozio. Aprovado por unanimidade de votos; 56) - Requerimento nº
749/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick e José
Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais seis edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a Verde Boutique, pelo aniversário
de comemoração dos seus 45 anos de fundação. Aprovado por unanimidade de
votos; 57) - Requerimento nº 750/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais oito edis, para que o Engenheiro Og Fray ordene o recapeamento
da nova ponte de Cachoeira de Emas, localizada na Rodovia SP 201 - "Prefeito
Euberto Nemésio Pereira de Godoy", bem assim, informe esta Casa de Leis quando
se dará a melhoria e quais providências estão sendo tomadas para que a ponte
tenha seu leito carroçável em adequadas condições de uso. Em discussão, usaram
da palavra os Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno e Vitor Naressi Netto.
Colocado em votação, o Requerimento nº 750/2018 foi aprovado por unanimidade
de votos; 58) - Requerimento nº 751/2018, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi
Netto e Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Comercial Treviso, um
empreendimento no setor de construção civil, inaugurado em Pirassununga no
último dia 14 de setembro. 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
-5-

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 – Centro – Caixa Postal: 89
Fone: (19) 3561.2811 – e-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
sítio: www.camarapirassununga.sp.gov.br

inscrito Vereador Edson Sidinei Vick. A seguir, usou da palavra na tribuna o já
inscrito Vereador Vitor Naressi Netto. Logo após, usou da palavra na tribuna o já
inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto. Continuando, usou da palavra o já
inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, aparteado pelo Vereador Edson
Sidinei Vick. Em seguida, usou da palavra o já inscrito Vereador Nelson Pagoti,
aparteado pelos Vereadores Vitor Naressi Netto, Edson Sidinei Vick e Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”. Neste momento, o Sr. Presidente,
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitou ao Vice-Presidente,
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. Retomando os trabalhos e não havendo mais Vereadores inscritos, o Sr.
Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 200/2018, que visa autorizar celebração de convênio com a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga para os fins que
especifica, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos; 02) –
SEGUNDA 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; 03) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do 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. Retirado por falta de Pareceres das
Comissões Permanentes; 04) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
198/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a correta implantação
do Portal da Transparência e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de
votos; 05) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do 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.
Aprovado por unanimidade de votos; 06) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de
Decreto Legislativo nº 07/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, concede ao Senhor Luiz Gonsaga Benini, o título de Honra ao Mérito . Em
discussão, usou da palavra o Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. Colocado em
votação, o Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2018 foi aprovado por unanimidade
de votos; 07) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº
05/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que institui o Plano Diretor Municipal de
Turismo de Pirassununga e dá outras providências. Adiada a apreciação por 01
(uma) Sessão, a pedido do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. 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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