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Ata nº 2975 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 30 de outubro de 2018. Ao trigésimo dia do mês de outubro de dois mil e dezoito,
às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2975ª 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 2974, da Sessão Ordinária de 23/10/2018, 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. O Sr.
Presidente Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, pediu que
constasse da Ata o Expediente: 01) – Ofício nº 181/2018, do Prefeito Municipal,
encaminhando Projeto de Lei que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2605 –
Incremento MAC, na Lei Municipal nº 5.196, de 20 de dezembro de 2017, o Plano
Plurianual para o período de 2018 a 2021; 02) – Ofício nº 182/2018, do Prefeito
Municipal, encaminhando Projeto de Lei que visa autorizar inclusão de nova ação nº
2605 – Incremento MAC, na Lei Municipal nº 5.120, de 11 de julho de 2017, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018; 03) – Ofício nº 183/2018, do
Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei 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 2605 –
Incremento MAC; 04) - Ofício nº 184/2018, da Secretária Municipal de
Administração, Viviane dos Reis, solicitando cópia dos pareceres emitidos por esta
Casa de Leis, em torno do Projeto de Lei que visa autorizar o Poder Executivo a
aditar convênio e repassar valores a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga para realização de Cirurgias Eletivas de Cataratas, e dá outras
providências; 05) - Ofício nº 185/2018, da Secretária Municipal de Administração,
Viviane dos Reis, solicitando agendamento de reunião entre a Administração
Municipal e os Vereadores, para tratar de assuntos de interesse da comunidade; 06)
– Ofício GAB nº 565/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações n° 202/2018, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana
Batista, solicitando esclarecimentos sobre estudo para elaboração do Plano de
Mobilidade Urbana de nosso Município; 07) – Ofício GAB nº 572/2018, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Requerimento nº 769/2018, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito Municipal se digne
analisar os pedidos de construção de hangares no aeródromo de Pirassununga e
realize as melhorias necessárias; 08) – Ofício GAB nº 575/2018, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 203/2018, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando informações referentes a valores
recebidos anualmente e mensalmente pela ANDE (Associação Nosso Desafio
Pirassununga), bem como, dos servidores municipais lá trabalham; 09) – Ofício GAB
nº 577/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n°
204/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick
solicitando informações sobre falta de ambulâncias com maca no Município; 10) –
Ofício nº 34/2018, do Secretário Municipal de Comércio e Indústria, Willian Passos
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Ponciano, comunicando sobre reunião com os comerciários do município, a ser
realizada em 12/11/2018 no Teatro “Cacilda Becker”, às 19 horas; 11) – Ofício –
SMOS - nº 35/2018, do Secretário Municipal de Obras e Serviços, José Salvador
Fusca Machado, em resposta a Indicação nº 622/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que se realize a limpeza das caçambas localizadas na Estrada
de acesso ao Bairro Vertentes do Mamonal e retire do lixo que está espalhado
próximo ao local; 12) – Ofício SMS 166/2018, do Secretário Municipal da Saúde, Dr.
Edgar Saggioratto, encaminhando Ata referente à 62ª Audiência Pública da Saúde,
realizada em 25/09/2018; 13) – Ofício nº 208/2018, do Superintendente do SAEP,
João Alex Baldovinotti, em resposta à Indicação nº 688/2018, de autoria dos
Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno e Edson Sidinei Vick para que o
Prefeito Municipal verifique possibilidade de ordenar a implementação de chapas
nas extremidades da canaletas pois os cadeirantes estão tendo dificuldade de
locomoção na cidade; 14) – Ofício nº 210/2018, do Superintendente do SAEP, João
Alex Baldovinotti, em resposta à Indicação nº 704/2018, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de ordenar a instalação de um ponto de água na área verde localizada
entre as Ruas Gilio Tofanelli e Napoleão Fontanari, Jardim São Valentim; 15) – Ofício
nº 156/2018/SPG-MME, do Ministério de Minas e Energia – Departamento de
Combustíveis Derivados de Petróleo, em resposta ao Requerimento n° 352/2018, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, Moção de Repúdio ao
aumento abusivo nos preços dos combustíveis que está paralisando o país,
prejudicando a nossa cidade e país; 16) – Ofício de Accácio Hebe Nouer Neto, em
agradecimento ao Requerimento n° 766/2018, de autoria dos Vereadores José
Antonio Camargo de Castro e Edson Sidinei Vick, transmitindo à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento da Senhora Oscarlina da Silva Nouer; 17) –
Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga, para participação da final do
Campeonato de Futebol dos Servidores, a realizar-se em 01/11/2018; 18) – Ofício do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando cópia do Pedido de Informações nº
191/2018, de autoria dos Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno e Paulo
Eduardo Caetano Rosa, bem como a resposta encaminhada pelo Executivo
Municipal; 19) – Projeto de Lei nº 221/2018, de autoria do Executivo Municipal, que
visa regulamentar no âmbito do Município de Pirassununga o pagamento de
obrigações de pequeno valor decorrentes de decisões judiciais, nos termos do art.
100 §§ 3º e 4º, da Constituição Federal e dá outras providências. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
20) – Projeto de Lei nº 222/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa instituir
o Projeto adote uma Quadra de Esportes autorizando o Poder Executivo a formalizar
contrato de parceria com a iniciativa privada, objetivando a manutenção das quadras
esportivas da Municipalidade. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 21) – Projeto de Lei Complementar
nº 09/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre ampliação da
estrutura administrativa do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP
criando a Seção de Cadastro e o cargo de Chefe da Seção de Cadastro, e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 22) – Comunicado nº 163 da Fiorilli, informando o
controle intensificado da transparência nas entidades do 3º setor, pelo TCESP; 23) –
Comunicado nº 162 da Fiorilli, informando sobre devolução à Prefeitura, ao final do
exercício financeiro, de dinheiro não utilizado pela Câmara; 24) – Boletim Informativo
da Associação Regional de Engenheiro e Agrônomos – AREA, edição de
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outubro/2018; 25) – Boletim da Confederação Nacional de Municípios – CNM,
edição de outubro/2018; 26) – Ofício de Antonio Carlos Bueno Gonçalves,
requerendo cópia de pedidos de informações e requerimentos, que tratam sobre
solicitação de informações ao Executivo Municipal sobre a concessão de alvará para
realização da Exposhow 2011, que teve como entidades participantes a Associação
Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA e o Clube Atlético Pirassununguense CAP. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao
Prefeito Municipal: 27) - Indicação nº 706/2018, de autoria dos Vereadores Edson
Sidinei Vick, Luciana Batista e Paulo Eduardo Caetano Rosa para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade, junto ao setor competente, de ordenar que o
Executivo providencie equipamentos de proteção individual aos trabalhadores do
Cemitério Municipal; 28) - Indicação nº 707/2018, de autoria do Vereador José
Antonio Camargo de Castro para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de
ordenar uma operação tapa buracos ou recapeamento das Ruas Felippe Malaman,
Vila Redenção e no Jardim Europa; 29) - Indicação nº 708/2018, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho para que o Prefeito Municipal
estude possibilidade de providenciar a mudança de local da lixeira que hoje se
encontra defronte a Creche Municipal Adélia Fernandes Bruno; 30) - Indicação nº
709/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho para
que o Prefeito Municipal estude possibilidade, junto ao setor competente, de
providenciar demarcação de solo, área para desembarque de alunos e uma
operação tapa buracos na Rua Guiana, nº 1000 na Vila Esperança; 31) - Indicação
nº 710/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho
para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de ordenar a limpeza de Área
Municipal situada ao fundo da Vila Guilhermina no fim da Rua Ataliba Penteado com
a Avenida José Aranha; 32) - Indicação nº 711/2018, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho para que o Prefeito Municipal estude
possibilidade de ordenar que seja feito a cobertura asfáltica da Avenida José Aranha;
33) - Indicação nº 712/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick para que o Prefeito Municipal estude possibilidade, junto ao setor
competente, de providenciar limpeza das áreas verdes da Rua Fortaleza na Vila
Belmiro; 34) - Indicação nº 713/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista,
Edson Sidinei Vick, Wallace Ananias de Freitas Bruno e Paulo Eduardo Caetano
Rosa para que o Prefeito Municipal estude possibilidade, junto ao setor competente,
de providenciar notificação de todos os proprietários ou responsáveis por imoveis
cujas calçadas estejam irregulares, na Vila Santa Fé; 35) - Indicação nº 714/2018, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick, Wallace Ananias de
Freitas Bruno e Paulo Eduardo Caetano Rosa para que o Prefeito Municipal estude
possibilidade de promover a limpeza nos bueiros da Vila Santa Fé e bairros
adjacentes; 36) - Indicação nº 715/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista,
Edson Sidinei Vick, Wallace Ananias de Freitas Bruno e Paulo Eduardo Caetano
Rosa para que o Prefeito Municipal estude possibilidade, junto ao setor competente,
de promover construção de lombadas elevadas nas ruas principais do Jardim Santa
Clara para segurança dos pedestres; 37) - Indicação nº 716/2018, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick, Wallace Ananias de Freitas Bruno e
Paulo Eduardo Caetano Rosa para que o Prefeito Municipal estude possibilidade,
junto ao setor competente, de promover a construção de uma rotatória, na entrada
do Bairro Laranja Azeda; 38) - Indicação nº 717/2018, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista, Edson Sidinei Vick, Wallace Ananias de Freitas Bruno e Paulo
Eduardo Caetano Rosa para que o Prefeito Municipal estude possibilidade, junto ao
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setor competente, de promover a construção de uma nova ponte de acesso ao
Bairro Terrazul; 39) - Indicação nº 718/2018, de autoria dos Vereadores Luciana
Batista, Edson Sidinei Vick, Wallace Ananias de Freitas Bruno e Paulo Eduardo
Caetano Rosa para que o Prefeito Municipal estude possibilidade, junto ao setor
competente, de colocar vigias noturnos nas Unidades de Saúde da Cidade para
segurança e conforto dos pacientes e das Unidades Públicas; 40) - Indicação nº
719/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa para que o Prefeito
Municipal estude possibilidade de ordenar uma operação tapa buracos ou
recapeamento da Rua João Batista Levy próximo ao nº 1620, Jardim Europa; 41) Indicação nº 720/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado” para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade, junto ao
setor competente, de ordenar o recapeamento asfáltico das vias públicas que ainda
não receberam a melhoria, na Vila Santa Fé e bairros adjacentes; 42) - Indicação nº
721/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado” para que o Prefeito Municipal estude possibilidade, junto ao setor
competente, de organizar um evento de corrida de rua em nossa cidade; 43) Indicação nº 722/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado” para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade,
através da Secretaria Municipal de Esportes, de realizar um torneio de vôlei de areia
nos bairros da cidade; 44) - Indicação nº 723/2018, de autoria do Vereador Paulo
Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado” para que o Prefeito Municipal estude
possibilidade de realizar uma olimpíada interbairros no Município de Pirassununga;
45) - Indicação nº 724/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado” para que o Prefeito Municipal estude possibilidade, junto ao
setor competente, de promover a limpeza nas áreas verdes do Bairro do Jardim
Millenium; 46) - Indicação nº 725/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares
da Silva - “Paulinho do Mercado” para que o Prefeito Municipal estude possibilidade,
junto ao setor competente, de promover um Evento Social de Natal para as famílias
carentes do Município; 47) - Indicação nº 726/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade, junto ao setor
competente, de ordenar a pintura da sinalização de “PARE” no cruzamento da Rua
Lisette Wegmuller e Rua Mario Ferrarezzi no Jardim Ferrarezzi; 48) - Indicação nº
727/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto - “Paulinho do Mercado” para
que o Prefeito Municipal estude possibilidade de realizar uma campanha de
conscientização para que a população comece a utilizar sacos de lixos mais
reforçados para evitar que os resíduos sejam espalhados nas ruas; 49) - Indicação
nº 728/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto para que o Prefeito
Municipal verifique possibilidade, junto ao setor competente, de ordenar a pintura
com a sinalização de PARE no cruzamento da Rua João Fernandes de Carvalho
com Érico Neves Mello e Paulo Limoeiro; 50) - Indicação nº 729/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de
ordenar uma operação tapa buracos ou recapeamento das vias que dão acesso ao
Residencial Suzano; 51) - Indicação nº 730/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade, junto ao setor
competente, de ordenar a manutenção da estrada rural que dá acesso ao Bairro
Arraial até a região conhecida como Capão da Onça; 52) - Indicação nº 731/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto para que o Prefeito Municipal verifique
possibilidade, junto ao setor competente, de realizar a instalação de redes coletoras
de contenção de lixo em pontos que necessitam; 53) - Indicação nº 732/2018, de
autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Jeferson Ricardo do Couto para que o
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Prefeito Municipal estude possibilidade de ordenar a instalação de bueiros
inteligentes nas vias de nossa cidade; 54) - Indicação nº 733/2018, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno para que o Prefeito Municipal estude
possibilidade de ordenar que a coleta de sangue da USF Vila Santa Fé volte a
acontecer de segunda a sexta-feira para comodidade dos pacientes; 55) - Indicação
nº 734/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno para que o
Prefeito Municipal estude possibilidade de ordenar a contratação de mais
funcionários para a EMEF Professor Iran Rodrigues, visando cuidar exclusivamente
da abertura dos portões para as crianças que chegam mais cedo; 56) - Indicação nº
735/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno para que o
Prefeito Municipal verifique possibilidade de ordenar a construção de uma lombada
em frente ao Cemitério Bom Jesus para regularização do trânsito local; 57) Indicação nº 736/2018, de autoria dos Vereadores Wallace Ananias de Freitas
Bruno, Edson Sidinei Vick, Luciana Batista e Paulo Eduardo Caetano Rosa para que
o Prefeito Municipal estude possibilidade de rever a implantação da ciclovia junto ao
Anel Viário de forma que fique mais distante da pista de rodagem, visando garantir a
segurança dos usuários; 58) - Pedido de Informações n° 216/2018, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre
obras e serviços feitos pelo SAEP junto ao Campo de Futebol do Jardim das
Laranjeiras; 59) - Pedido de Informações n° 217/2018, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista, Edson Sidinei Vick, Wallace Ananias de Freitas Bruno e Paulo
Eduardo Caetano Rosa, solicitando esclarecimentos sobre crianças e adolescentes
portadores de autismo e outras deficiências sem atendimento com especialistas
como psicólogas, psicopedagoga e fonoaudiólogas; 60) - Pedido de Informações n°
218/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick, Wallace
Ananias de Freitas Bruno e Paulo Eduardo Caetano Rosa, solicitando informações
sobre construção de ciclovia no Anel Viário; 61) - Pedido de Informações n°
219/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, solicitando
informações referentes a permissão para estacionamento junto ao canteiro central
da Avenida Painguás; 62) - Pedido de Informações n° 220/2018, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando esclarecimentos sobre a
USF Vila Santa Fé não estar mais emitindo carteiras do SUS; 63) - Pedido de
Informações n° 221/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
solicitando informações sobre realização de cirurgias de catarata (cirurgias eletivas)
no último dia 27 de outubro; 64) - Pedido de Informações n° 222/2018, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações sobre a
suplementação prevista no Projeto de Lei nº 220/2018, que autoriza o Poder
Executivo a aditar convênio e repassar valores a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga para realização de Cirurgias Eletivas de Cataratas. A
seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 65) - Requerimento n° 833/2018, de autoria
do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais seis edis, para que seja
incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o
Projeto de Lei nº 206/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que visa autorizar
inclusão de nova ação nº 2604 – Programa do Governo Federal FNDE – FPM Apoio,
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 833/2018 foi
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aprovado por unanimidade de votos; 66) - Requerimento n° 834/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais seis edis, para que seja incluído e
apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº
207/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação
nº 2604 – Programa do Governo Federal FNDE – FPM Apoio, na Lei Municipal nº
5.120, de 11 de julho de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2018. Aprovado por unanimidade de votos; 67) - Requerimento n° 835/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais seis edis, para que seja
incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o
Projeto de Lei nº 208/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite
de R$ 213.400,00 (duzentos e treze mil e quatrocentos reais), destinado a atender
abertura da nova ação nº 2604 – referente ao Convênio Programa do Governo
Federal FNDE – FPM Apoio. Aprovado por unanimidade de votos; 68) Requerimento n° 835/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído e
apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº
223/2018, de autoria dos Vereadores Jeferson Ricardo do Couto e Edson Sidinei
Vick, que altera dispositivo da Lei nº 3.010, de 25 de setembro de 2000, que instituiu
a Semana de Prevenção do Câncer de Próstata. Aprovado por unanimidade de
votos; 69) - Requerimento nº 837/2018, 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 Sueli
Rodrigues de Lima. Aprovado por unanimidade de votos; 70) - Requerimento nº
838/2018, 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 Heronides Pereira da Silva. Aprovado por
unanimidade de votos; 71) - Requerimento nº 839/2018, 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
José Carlos Pereira da Cruz. Aprovado por unanimidade de votos; 72) Requerimento nº 840/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado de
São Paulo – SISEB, pela concessão de centenas de livros, CD's e DVD's, que a
partir de agora integrarão o acervo da Biblioteca Municipal Chico Mestre. Aprovado
por unanimidade de votos; 73) - Requerimento nº 841/2018, de autoria do Vereador
José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Independente Futebol Clube pelo
aniversário de 80 anos de fundação. Aprovado por unanimidade de votos; 74) Requerimento nº 842/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações aos organizadores da XXII MAIP “Prof. Luiz Gonzaga
Neves Melo”, realizada no último dia 24 de outubro, no Centro de Convenções
“Professor Doutor Fausto Victorelli”. Aprovado por unanimidade de votos; 75) –
Requerimento nº 843/2018, 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 Senhor Euze Reginaldo Denófrio pelos trabalhos como
Governador de Distrito do Rotary Club. Aprovado por unanimidade de votos; 76) –
Requerimento nº 844/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
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Souza Filho, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações as empresas Credicitrus e Coopercitrus por apoiarem
financeiramente projetos de instituições sociais das localidades onde as duas
cooperativas estão instaladas. Aprovado por unanimidade de votos; 77) Requerimento nº 845/2018, 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 do Socorro Vidal
da Silva. Aprovado por unanimidade de votos; 78) – Requerimento nº 846/2018, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais nove edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Senhor Bruno
Arevalo Ganem, Deputado Estadual eleito, pelo excelente desempenho no último
pleito realizado no dia 07 de outubro de 2018. Neste momento, o Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa requereu que fosse feita votação em bloco dos
requerimentos de congratulações aos Deputados eleitos, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos. Colocado em votação, o Requerimento nº
846/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 79) – Requerimento nº 847/2018,
de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais nove
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a
Excelentíssima Senhora Deputada Federal Renata Hellmeister de Abreu, pelo
excelente desempenho no último pleito realizado no dia 07 de outubro de 2018.
Aprovado por unanimidade de votos; 80) – Requerimento nº 848/2018, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações a Excelentíssima Senhora
Deputada Estadual Marta Costa, pelo excelente desempenho no último pleito
realizado no dia 07 de outubro de 2018. Aprovado por unanimidade de votos; 81) –
Requerimento nº 850/2018, de autoria dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa
e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais sete edis, para
que sejam consignados votos de elevadas congratulações a Manuel Pacheco
Andrade, pela reinauguração do seu estabelecimento Seu Cão Cachorro Quente
que ocorreu no último dia 26 de outubro. Aprovado por unanimidade de votos; 82) –
Requerimento nº 851/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações
ao Tenente Coronel PM Márcio Silveira Franco pela assunção ao Comando do 36º
Batalhão de Polícia Militar do Interior, em Limeira. Aprovado por unanimidade de
votos; 83) – Requerimento nº 852/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações a Secretaria Municipal de Esportes e a 3ª Companhia de Polícia
Militar. pela realização da premiação do 1º Campeonato Municipal Minicampo de
Base, no último dia 27 de outubro. Aprovado por unanimidade de votos; 84) –
Requerimento nº 853/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais nove edis, para que o representante legal da Empresa Aratu Geração S/A
realize a limpeza das barragens do Rio Mogi Guaçu presentes em Cachoeira de
Emas, visando desobstruir o movimento migratório dos peixes para reprodução.
Aprovado por unanimidade de votos; 85) - Requerimento nº 854/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
João Bueno da Silva. Aprovado por unanimidade de votos; 86) - Requerimento nº
855/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
do Senhor Sérgio Carlos Romagnoli. Aprovado por unanimidade de votos; 87) -7-
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Requerimento nº 856/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Gabriel Ferreira Lima. Aprovado por
unanimidade de votos; 88) - Requerimento nº 857/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Benedito Doneda.
Aprovado por unanimidade de votos; 89) - Requerimento nº 858/2018, de autoria dos
Vereadores Vitor Naressi Netto, Jeferson Ricardo do Couto, José Antonio Camargo
de Castro e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais cinco edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Alcides Millon. Aprovado por unanimidade de votos; 90) - Requerimento nº 859/2018,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais nove
edis, para que seja aprovada Moção de Apoio às reivindicações dos funcionários da
Empresa de Correio e Telégrafos para que as matérias legislativas que envolvam o
Postalis e seus planos possam merecer a atenção e comprometimento das
estruturas políticas federais, visando mitigar os impactos danosos que já vêm sendo
arcados pelos aposentados e aposentáveis da ECT, que já se somam em mais de
140.000 mil participantes e assistidos em todo o território nacional. Aprovado por
unanimidade de votos. Terrminados 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. Em seguida,
usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Edson Sidinei Vick. 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 já inscrito Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador
José Antonio Camargo de Castro. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já
inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, aparteado pelo Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa. Não havendo mais Vereadores inscritos, o Sr. Presidente
passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 206/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que visa autorizar inclusão de
nova ação nº 2604 – Programa do Governo Federal FNDE – FPM Apoio, 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 votação em bloco dos Projetos de Lei nºs 206, 207 e
208/2018, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Colocado em
votação, o Projeto de Lei nº 206/2018 foi aprovado por unanimidade de votos; 02) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 207/2018, de autoria do
Prefeito Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2604 – Programa do
Governo Federal FNDE – FPM Apoio, 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 208/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$
213.400,00 (duzentos e treze mil e quatrocentos reais), destinado a atender abertura
da nova ação nº 2604 – referente ao Convênio Programa do Governo Federal FNDE
– FPM Apoio. Aprovado por unanimidade de votos; 04) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 223/2018, de autoria dos Vereadores
Jeferson Ricardo do Couto e Edson Sidinei Vick, que altera dispositivo da Lei nº
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3.010, de 25 de setembro de 2000, que instituiu a Semana de Prevenção do Câncer
de Próstata. Aprovado por unanimidade de votos; 05) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 217/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, que visa denominar de “LÚCIO ZANQUETIN” a PNG 030, neste
Município. Aprovado por unanimidade de votos; 06) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 218/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, que visa denominar de “LUIS ALEIXO BALDIN” a PNG 359, neste
Município. Aprovado por unanimidade de votos; 07) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 219/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa,
que visa denominar de “JOSÉ APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA” a Rua 15, do
loteamento Terrazul BA, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos; 08) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 06/2018, de autoria do
Prefeito Municipal, que estabelece normas e procedimentos de capina e proíbe a
capina química no município de Pirassununga. Foram apresentadas Emendas nº 01
e 02/2018, as quais foram lidas pelo 1º Secretário, Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno e receberam pareceres favoráveis verbais das Comissões
Permanentes. Em votação, o Projeto de Lei Complementar nº 06/2018 foi aprovado
por unanimidade de votos, bem como as Emendas apresentadas; 09) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 07/2018, de autoria da Mesa
Diretora, que inclui dispositivo na Lei Complementar nº 157, de 27 de março de
2018, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa e do quadro de
pessoal da Câmara Municipal de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de
votos; 10) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 08/2018,
de autoria do Prefeito Municipal, que dá nova redação aos §§ 7º e 8º do artigo 106,
da Lei Complementar nº 81/2007, o Código Tributário do Município de Pirassununga.
Retirado por falta de pareceres das Comissões Permanentes. 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 Vereador Vitor
Naressi Netto. 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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