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Ata nº 2972 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 09 de outubro de 2018. Ao nono dia do mês de outubro de dois mil e dezoito, às
20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2972ª 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 2971, da Sessão Ordinária de
02/10/2018, 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. O Sr. Presidente Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Ofício GAB nº 527/2018, do Prefeito
Municipal, em atenção ao 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; 02) – Ofício GAB nº 530/2018, do Prefeito Municipal, em
atenção ao 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; 03) – Ofício GAB nº 532/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido
de Informações nº 188/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
solicitando esclarecimentos sobre regularização do fornecimento da merenda
escolar; 04) – Ofício nº 199/2018, do Superintendente do SAEP, João Alex
Baldovinotti, em resposta à Indicação nº 663/2018, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que se verifique a possibilidade de realizar o
recapeamento da Rua Constituição, Jardim Millenium, bem assim, a reconstrução e
adequação da lombada ali existente; 05) – Ofício da Diretora Jurídica da empresa
Rizzo Parking, Dra. Roberta Borges, encaminhando cópia do ofício encaminhado
pela Prefeitura a concessionária para ciência, referente ao Requerimento nº
740/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando
informações sobre a notificação do período de tolerância no estacionamento rotativo
no Município; 06) – Ofício GS/SDECTI nº 584/2018, do Secretário de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São
Paulo, Ricardo Bocalon, em resposta ao Requerimento nº 659/2018, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que se autorize a vinda dos
Cursos de Imagem Pessoal a Pirassununga; 07) – 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 realizarse em 16/10/2018; 08) – Ofício da Diretora da EMEIEF “Catharina Sinotti”, Atalí
Florêncio, informando o nome do aluno a ser agraciado com a “Medalha Estudante
Modelo”, do ano de 2018; 09) – Ofício da EMEF CAIC “Dr. Eitel Arantes Dix”,
informando o nome do aluno a ser agraciado com a “Medalha Estudante Modelo”, do
ano de 2018; 10) – Ofício da Diretora da Escola Estadual “Dr. Manoel Jacintho Vieira
de Moraes”, Terezinha Fernandes, informando o nome dos alunos a serem
agraciados com a “Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2018; 11) – Ofício da
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Escola Padrão SESI de Pirassununga, informando o nome dos alunos a serem
agraciados com a “Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2018; 12) – Ofício do
Colégio Objetivo Júnior, informando o nome do aluno a ser agraciado com a
“Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2018; 13) – Ofício do Colégio Objetivo Ensino Médio, informando o nome do aluno a ser agraciado com a “Medalha
Estudante Modelo”, do ano de 2018; 14) – Ofício da Diretora da EMEIJAEF “Profa.
Zuleika Véllide de Franceschi Velloso”, Fábia Gonzalez, informando o nome do aluno
a ser agraciado com a “Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2018; 15) – Ofício do
Colégio John Kennedy, informando o nome dos alunos a serem agraciados com a
“Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2018; 15) – Ofício do Diretor da Escola
Estadual “Elói Chaves”, informando o nome do aluno a ser agraciado com a
“Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2018; 16) – Ofício da Diretora da Escola
Estadual “Prof. Dr. René Albers”, informando o nome dos alunos a serem agraciados
com a “Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2018; 17) – Convite da Prefeitura de
Monteiro Lobato e a Rede Cidade Digital, para o I Fórum de Cidades Digitais do Vale
do Paraíba, a realizar-se em 18/10/2018; 18) – Convite da Associação Comercial e
Industrial de Pirassununga – ACIP para a palestra “O Poder da Ação”, que se realiza
em 10/10/2018; 19) – Convite do Comandante da Academia da Força Aérea,
Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin, para a Cerimônia Militar Alusiva ao Dia da
Força Aérea brasileira e ao Dia do Aviador com imposição da Comenda “Ordem do
Mérito Aeronáutico”, a realizar-se em 23/10/2018; 20) – Convite da Prefeitura
Municipal de Pirassununga, para a Exposição “Cores, Vidas e Movimento”, que se
realiza em 10/10/2018; 21) – Convite da EMEF “Jornalista Washington Luiz de
Andrade” para a 6ª Festa da Família, a realizar-se em 11/10/2018; 21) – Ofício do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando cópia dos Pedidos de Informações
nºs 82 e 110/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, bem
como as respostas recebidas; 22) – Ofício do Presidente da Câmara Municipal,
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, encaminhando balancetes
da receita e despesas, referente ao mês de setembro/2018; 23) – Comunicado nº
155, da Fiorilli Software Ltda., sobre o uso das receitas de capital vindas da União
ou do Estado; 24) – Comunicado nº 156, da Fiorilli Software Ltda., sobre
procedimentos para boa administração da merenda escolar; 25) – Informativo do
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, sobre a 269ª Reunião Ordinária, a
realizar-se nos dias 16, 17 e 18/10/2018. As Indicações e Pedidos de Informações a
seguir foram encaminhados ao Prefeito Municipal: 26) - Indicação nº 664/2018, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho para que o
Prefeito Municipal verifique possibilidade de ordenar a construção de uma rede de
águas pluviais no Bairro Vertentes do Mamonal; 27) - Indicação nº 665/2018, de
autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que
o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de ordenar a pintura da praça da Vila
São Pedro; 28) - Indicação nº 666/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares
da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique
possibilidade de ordenar a instalação de uma torneira com água potável na
academia ao ar livre do Jardim Morumbi; 29) - Indicação nº 667/2018, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de ordenar o recapeamento da Rua Cuiabá, Vila
Belmiro, nas proximidades da caixa d’água do Bairro; 30) - Indicação nº 668/2018,
de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de ordenar a sinalização do solo na
Vila Redenção; 31) - Indicação nº 669/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio
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Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique
possibilidade de ordenar a contratação de mais um profissional na área da
enfermagem para a Unidade de Saúde da Vila Santa Fé; 32) - Indicação nº
670/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique possibilidade de ordenar a construção de uma pista de skate no complexo
esportivo da Zona Sul na região do Jardim Morumbi; 33) - Indicação nº 671/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de ordenar a sinalização do solo e faixa de pedestre defronte a EMEF
Jornalista Washington Luiz de Andrade, no Jardim Ferrarezzi; 34) - Indicação nº
672/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique possibilidade de ordenar limpeza na EMEF Professor Iran Rodrigues no
Bairro Vila Santa Fé, pois a Escola apresenta muitos dejetos de pombos; 35) Indicação nº 673/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de sinalizar a continuação da
Avenida Joaquim Cristóvão com placas de proibido estacionar em um dos lados,
como é feito na mesma avenida antes de seu cruzamento com a Avenida Caetano
Denófrio; 36) - Indicação nº 674/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de pintar faixas
amarelas, proibindo o estacionamento de veículos, no encontro da Avenida Joaquim
Cristóvão e Avenida Newton Prado, para evitar congestionamentos e riscos de
acidentes no local; 37) - Indicação nº 675/2018, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de
empenhar meios para construir creches, escolas, quadra poliesportiva e praças
(área de lazer) nos Bairros Terras de Santa Maria e Terras de Santa Isabel; 38) Indicação nº 676/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de ordenar reparo no leito
asfáltico da Rua Almiro Godinho, Jardim Ferrarezzi; 39) - Indicação nº 677/2018, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de manter contato com o Ministério de Saúde para que
Pirassununga seja habilitada no Programa Tratamento Fora de Domicílio – TFD e
nossos munícipes possam se beneficiar do custeio de viagens, e diárias de
alimentação hospedagem para cuidados com sua enfermidade; 40) – Pedido de
Informações n° 205/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
solicitando informações referentes a implantação de cobrança da taxa de
regularização pelo sistema de estacionamento rotativo no Município (área azul); 41)
– Pedido de Informações n° 206/2018, de autoria dos Vereadores Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho e Vitor Naressi Netto, solicitando esclarecimentos
sobre veículo Van adquirida para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –
APAE; 42) – Pedido de Informações n° 207/2018, de autoria dos Vereadores Luciana
Batista e Edson Sidinei Vick solicitando informações sobre repasse de recursos
financeiros para a Santa Casa de Pirassununga, referente a Lei Municipal nº
5.387/2018; 43) – Pedido de Informações n° 208/2018, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações referentes aos conjuntos
habitacionais Bairros Terras de Santa Maria e Terras de Santa Isabel. A seguir, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse
à leitura dos requerimentos: 44) - Requerimento n° 775/2018, de autoria do Vereador
José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a Brechó Dondoka, por sua
reinauguração na cidade de Pirassununga, ocorrida no último dia 05 de outubro.
Neste momento, o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno requereu que fosse
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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 775/2018 foi aprovado por unanimidade de votos;
45) - Requerimento nº 776/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Senhor Hélio de Queiroz, conhecido por todos como
“Helinho Queiroz”, pelo lançamento do seu primeiro livro, no dia 29 de setembro,
intitulado de “O cronista e a cidade em branco e preto”. Aprovado por unanimidade
de votos; 46) - Requerimento nº 777/2018, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações a Associação Comercial e Industrial de
Pirassununga pela belíssima palestra realizada por Amyr Klink, no último dia 04 de
outubro. Aprovado por unanimidade de votos; 47) - Requerimento nº 778/2018, de
autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais nove
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao SEBRAE
pela organização da “Oficina de Compras Governamentais e Aquisição de Alimentos
da Agricultura Familiar”, no último dia 04 de outubro. Aprovado por unanimidade de
votos; 48) - Requerimento nº 779/2018, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações ao Espaço “Música Viva” que realizou uma
belíssima mostra musical no Centro de Convenções “Prof. Dr. Fausto Victorelli”, no
último dia 06 de outubro. Aprovado por unanimidade de votos; 49) - Requerimento nº
780/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por
mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao
Aeroclube de Pirassununga que comemorou seu aniversário de 76 anos e, junto
com essa linda festa, realizou a troca da Diretoria do Aeroclube, no último dia 22 de
setembro. Aprovado por unanimidade de votos; 50) - Requerimento nº 781/2018, de
autoria dos Vereadores José Antonio Camargo de Castro, Jeferson Ricardo do
Couto e Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais cinco edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Conselho Municipal de Bem Estar
Animal (COMBEA) pelo 2º Encontro Anual de Bem Estar Animal. Aprovado por
unanimidade de votos; 51) - Requerimento nº 782/2018, 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 todos os Professores
de nosso Município, pela passagem de mais uma data comemorativa, no próximo
dia 15 de outubro. Aprovado por unanimidade de votos; 52) - Requerimento nº
783/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e
subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Demerval Antônio Alves de Mello. 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 783/2018 foi
aprovado por unanimidade de votos; 53) - Requerimento nº 784/2018, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis, para
que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da
Senhora Maria das Dores Negreiros. Aprovado por unanimidade de votos; 54) Requerimento nº 785/2018, de autoria do Vereador Nelson Pagoti, e subscrito por
mais nove edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento da Senhora Eliana Aparecida Fernandes. Aprovado por
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unanimidade de votos; 55) - Requerimento nº 786/2018, de autoria do Vereador Vitor
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a todos os empresários que
lançaram o informativo “Recordação do Futebol Antigo de Pirassununga”. Aprovado
por unanimidade de votos; 56) - Requerimento nº 787/2018, 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 Raimunda Pimenta de Souza Mariano. Aprovado por
unanimidade de votos; 57) - Requerimento nº 788/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações a Igreja Adventista do Sétimo Dia pela realização do
Projeto “Feira de Saúde”, que aconteceu no último dia 06 de outubro, na Praça
Central Conselheiro Antônio Prado. Aprovado por unanimidade de votos; 58) Requerimento nº 789/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento da Senhora Ermelinda Aranha de Souza.
Aprovado por unanimidade de votos; 59) - Requerimento nº 790/2018, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais nove edis, para
que sejam consignados votos de elevadas congratulações as Redes de Fast Food
Burguer King pela campanha lançada no dia 30 de setembro sobre a importância da
conscientização de voto. Aprovado por unanimidade de votos; 60) - Requerimento nº
791/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por
mais nove edis, para que o Deputado Estadual Davi Zaia, interceda por
Pirassununga, visando destinar verba para a construção de escola, praças (área de
lazer) e quadra poliesportiva nos Bairros Terras de Santa Maria e Terras de Santa
Isabel. 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 Vitor Naressi
Netto, aparteado pelo Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. A seguir, usou da
palavra na tribuna o já inscrito Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pelos
Vereadores Luciana Batista e Nelson Pagoti. A seguir, a já inscrita Vereadora
Luciana Batista cedeu seu tempo ao Vereador Edson Sidinei Vick. Continuou com a
palavra o Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pela Vereadora Luciana Batista.
Logo após, usou da palavra na tribuna o Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, aparteado pelo Vereador Edson Sidinei Vick. 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, aparteado pelo Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa.
Retomando os trabalhos, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) –
SEGUNDA 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. Neste momento, o Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno requereu a votação em bloco dos Projetos de Lei nºs 197, 202, 204, 210 e
212/2018, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Colocado em
votação, o Projeto de Lei nº 197/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 02) –
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 202/2018, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, que visa denominar de “LUIZ ANTONIO ELIAS” as
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Avenidas C e D, do loteamento Terrazul BA, neste Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 03) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 204/2018,
de autoria do Vereador Nelson Pagoti “Bilo”, que visa denominar de “JESUS
ANTONIO PAGOTTI” a Rua 14, do loteamento Terrazul BA, neste Município.
Aprovado por unanimidade de votos; 04) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 210/2018, de autoria da Vereadora Luciana Batista, que dispõe sobre a
conscientização da prioridade especial aos idosos acima de 80 anos nos termos da
Lei Federal 13.466, de 12 de julho de 2017 e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade de votos; 05) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 212/2018,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que visa
alterar dispositivo da Lei nº 5.320, de 26 de julho de 2018, que denominou via
pública de João Ferrarezi. Aprovado por unanimidade de votos; 06) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 211/2018, de autoria do Vereador
Nelson Pagoti “Bilo”, que dispõe sobre a identidade e as características mínimas de
qualidade a que o produto cárneo denominado carne moída obedecerá quando
destinado à venda, manipulado e embalado no comércio varejista de carnes e dá
outras providências. Em discussão, usou da palavra o Vereador Nelson Pagoti.
Colocado em votação, o Projeto de Lei nº 211/2018 foi aprovado por unanimidade de
votos; 07) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 214/2018, de autoria do
Vereador José Antonio Camargo de Castro, que visa denominar de “FELIPPE
CONTI” a Rua 01, do loteamento Terrazul BA, neste Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 08) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 215/2018,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que visa denominar
de ROBSON FRANCISCO AMARAL - “PECA” a Quadra Poliesportiva, localizada
entre as Ruas Guilherme Boller Zoega e Guiana, Jardim Redentor, neste Município.
Em discussão, usou da palavra o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno.
Colocado em votação, o Projeto de Lei nº 215/2018 foi aprovado por unanimidade de
votos; 09) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 216/2018, de autoria do
Executivo Municipal, que visa dar nova redação ao inciso I do artigo 1º da Lei nº
5.365, de 27 de agosto de 2018, que autoriza 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. Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente
consultou o Sr. Secretário se haviam Vereadores inscritos para falar na Explicação
Pessoal. Usou da palavra o já inscrito Vereador Edson Sidinei Vick. 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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