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Ata nº 2947 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 17 de abril de 2018. Ao décimo sétimo dia do mês de abril de dois mil e dezoito,
às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2947ª 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, Natal Furlan, 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 2946 da Sessão Ordinária de 10 de abril de 2018, a
qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Neste momento, o Sr.
Presidente Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho 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 pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Ofício nº
050/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
70/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1535 – Pavimentação Asfáltica
no Bairro Recanto dos Colibris, na Lei Municipal nº 5.196, de 20 de dezembro de
2017, o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
02) – Ofício nº 051/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que
recebeu o nº 71/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1535 –
Pavimentação Asfáltica no Bairro Recanto dos Colibris, na Lei Municipal nº 5.120, de
11 de julho de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 03) – Ofício nº 052/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando
Projeto de Lei que recebeu o nº 72/2018, que visa autorizar o Poder Executivo a
abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), destinado a atender abertura da nova ação nº 1535
– para atender ao Convênio com a Pavimentação Asfáltica no Bairro Recanto dos
Colibris. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 04) – Ofício nº 053/2018, do Prefeito Municipal
encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 73/2018, que visa autorizar o Poder
Executivo a suprir déficit orçamentário dos atletas da 3ª Idade que representaram a
cidade de Pirassununga nos Jogos Regionais dos Idosos, competindo na
modalidade Voleibol Adaptado Feminino e Masculino. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 05) – Ofício
GAB nº 182/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n°
68/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick, Paulo
Eduardo Caetano Rosa e Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações
sobre a taxa de sinistro e combate a incêndios cobrada junto ao carnê o IPTU/2018;
06) – Ofício GAB nº 183/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 71/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
solicitando informações sobre o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) no
município; 07) – Ofício GAB nº 184/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações n° 70/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, solicitando informações sobre áreas institucionais, de lazer, de
esporte e públicas da Vila Santa Fé e bairros adjacentes; 08) – Ofício GAB nº
-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

189/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 65/2018,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando
esclarecimentos quanto a problemas estruturais dos prédios do Conjunto
Habitacional do Jardim Anversa; 09) – Ofício GAB nº 190/2018, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 67/2018, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre o
atendimento aos educandos com necessidades especiais no município; 10) – Ofício
GAB nº 191/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
69/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando
informações sobre abertura para acesso à estrada rural PNG 335/PNG 030 e sobre
o novo loteamento, Jardim São João; 11) – Ofício GAB nº 213/2018, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 66/2018, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre o
pagamento de subvenções pelo Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS);
12) – Ofício SMS 31/2018, do Secretário Municipal da Saúde, Dr. Edgar Sagioratto,
encaminhando Ata referente à 60ª Audiência Pública da Saúde, realizada em
27/02/2018; 13) – Ofício SMS 50/2018, do Secretário Municipal da Saúde, Dr. Edgar
Sagioratto, convidando para reunião da Comissão do Plano Operativo Anual – POA,
referentes ao convênio do Conselho Municipal de Saúde e da Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia, realizada em 13/041/2018; 14) – Comunicado n°
CM021651/2018, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 3.942,40; R$ 763,20; R$
25.294,80; R$ 22.13,80; R$ 21.580,00; R$ 58.268,60); 15) – Ofício de Izael Ferreira,
solicitando envio do Projeto de Lei n° 69/2018, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, que dispõe sobre a regulamentação no âmbito municipal da
aplicação do artigo 55, inciso VI e artigo 56, inciso II da Lei Federal 8.666/93,
obrigando a utilização do seguro garantia de execução de contratos públicos de
obras e de fornecimento de bens ou de serviços, denominando essa modalidade e
aplicação da Lei como Seguro Anti Corrupção – SAC, e dá outras providências; 16)
– Ofício nº 09/2018, da Presidente do COMBEA – Conselho Municipal do Bem Estar
Animal, Maria de Fátima Martins, solicitando agendamento de reunião junto aos
Vereadores para esclarecimentos e orientações acerca de Rodeios; 17) – Ofício
Especial, do Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro,
Vereador Lucas Comin Loureiro, encaminhando Moção de Apoio nº 004/2018, de
autoria do Vereador Paulo César Missiatto, referente ao Projeto de Lei nº 718/2018,
de autoria do Deputado Estadual Jorge Caruso, que altera a Lei Estadual nº
12.685/2007, que dispõe sobre a criação do Programa de Estímulo à Cidadania
Fiscal do Estado de São Paulo e dá outras providências; 18) – Ofício do
Comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin,
agradecendo convite e justificando ausência na Solenidade de outorga do Título
“Policial Civil do Ano”, que se realizará em 24/04/2018; 19) – Ofício nº
6755/ASPAR/GM-MD, do Ministério da Defesa, em resposta ao Requerimento n°
640/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que
trata de Emenda Parlamentar nº 18180008 ao PLN 0007/2015-LOA, de autoria do
Deputado Federal Nelson Marquezelli, sobre o importe de R$200.000,00 (duzentos
mil reais) para recuperar alguns trechos da pavimentação asfáltica do 13º Regimento
de Cavalaria Mecanizado; 20) – Ofício da Subsecretaria de Relacionamento com
Municípios do Estado de São Paulo, em resposta ao Requerimento n° 434/2017, de
autoria de todos os Edis, para que o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado
de São Paulo, Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho se empenhe para que seja
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autorizado o credenciamento do Serviço de Nefrologia de Pirassununga (SENEPI),
da Irmandade da Santa Casa de Pirassununga, junto ao Sistema Único de Saúde
(SUS) para atendimento gratuito de nossa população; 21) – Convite da Fundação
Municipal de Saúde de Rio Claro – FMSRC, para o 32º Congresso de Secretários de
Saúde do Estado de São Paulo, o qual se realizará nos dias 18, 19 e 20/04/2018;
22) – Convite do Professor Coordenador da EMEIEF “Profª Zuleika Véllide de
Franceschi Velloso”, Almir Rogério Ferraz, para “Visita Externa” do Projeto Escola –
Arteris-Intervias, que se realizou em 17/04/2018; 23) – Convite do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, para o 22º Ciclo de Debates com Agentes Políticos
e Dirigentes Municipais – 2018, a realizar-se em 20/04/2018; 24) – Convite da
Câmara Municipal de Campinas, para o I Seminário Legislativo da Região
Metropolitana de Campinas, que se realizou em 13/04/2018; 25) – Ofício do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando cópia
reprográfica dos Pedidos de Informações nº 17, 25 e 300/2017, bem como
respectivas respostas do Executivo Municipal; 26) – Ofício do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, requerendo revogação e exclusão das informações no sítio
eletrônico da Câmara Municipal de Pirassununga da Indicação nº 217/2018, que
atribui por erro autoria ao Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, bem como, apresentação com autoria correta na próxima sessão
ordinária; 27) – Ofício do Vereador Vitor Naressi Netto, requerendo cópia da
Solicitação de uso do veículo oficial da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada no dia 29/09/2017, pelo mesmo; 28) – Ofício do Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, requerendo cópia reprográfica integral dos Pedidos de
Informações nºs 47 e 268/2017, bem como as respectivas respostas enviadas pelo
Executivo Municipal; 29) – Convite da União dos Vereadores do brasil – UVB, para a
Marcha dos Vereadores 2018, a realizar-se de 23 a 26/04/2018; 30) – Informativo da
Associação dos Militares Inativos e Pensionistas de Pirassununga – ASMIPIR,
edição de Jan/Fer/Mar de 2018. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir
foram encaminhados ao Prefeito Municipal: 31) - Indicação nº 234/2018, de autoria
do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade, realizar os
reparos no leito asfáltico na esquina das Ruas Riachuelo com Coronel Franco; 32) Indicação nº 235/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que
o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente da
Municipalidade promover a poda de matos e limpeza geral de terreno localizado na
Rua Nilton Sebastião Garcia, Jardim dos Ipês; 33) - Indicação nº 236/2018, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade, criar um
estacionamento rotativo defronte a Creche Adélia Fernandes Bruno, visando
proporcionar maior segurança para as crianças quando do embarque e
desembarque das Vans que as transportam para o estabelecimento público; 34) Indicação nº 237/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para
que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de ordenar sejam realizadas pinturas
de solo na Rua Pernambuco, proximidades da Escola Estadual “Professora
Osmarina Sedeh Padilha”; 35) - Indicação nº 238/2018, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade realizar a poda
das árvores nas imediações da EMEIEF “Catharina Sinotti”, Jardim Kamel, e a
retirada das árvores que se encontram caídas e poda de árvores no campo de
futebol da Vila Brasil, onde a grama já se encontra alta; 36) - Indicação nº 239/2018,
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de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar que seja feita uma
limpeza geral na quadra esportiva da Vila São Pedro; 37) - Indicação nº 240/2018,
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, determinar que professores do Conservatório Municipal “Cacilda
Becker”, passem a ministrar aulas de violão nos bairros da cidade; 38) - Indicação nº
241/2018, 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 uma limpeza geral no Posto de Saúde
da Vila São Pedro; 39) - Indicação nº 242/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de adquirir materiais para realização de curativos que devem ser
distribuídos para os postos de saúde de nossa cidade, tendo em vista que estão em
falta na rede pública; 40) - Indicação nº 243/2018, de autoria do Vereador Paulo
Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de designar um Guarda Civil Municipal, quando das visitas
dos alunos junto aquele espaço público, para preservar e ajudar a orientar as
crianças enquanto estiverem a passeio no interior do Parque, principalmente e
referentemente do perigo de afogamento que representa o lago lá existente; 41) Indicação nº 244/2018, 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 limpeza geral da área
existente defronte a antiga Kanebo, sentido de quem se dirigi para a cidade de
Aguaí; 42) - Indicação nº 245/2018, 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, instalar uma lixeira junto ao
Posto de Saúde da Vila Redenção; 43) - Indicação nº 246/2018, 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 abrir uma rua
dando condições de conexão entre os loteamentos Jardim Kanebo e Jardim
Millenium, facilitando os contribuintes que desejam atingir um loteamento; 44) Indicação nº 247/2018, 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 proceder com a pintura das
lombadas existentes nas ruas da Vila São Pedro, realizando também os reparos
necessários naquelas que precisam; 45) - Indicação nº 248/2018, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar seja feita uma limpeza geral com
lavagem da quadra de esportes do Jardim das Laranjeiras; 46) - Indicação nº
249/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade,
realizar os reparos no leito asfáltico nas esquinas das Ruas João Batista Levy com
Antônio Binotti e Rua Antônio Binotti com Nicola Baptistella, Jardim Europa; 47) Indicação nº 250/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o Setor competente
promover os reparos necessários nas praças existentes no Bairro Cidade Jardim,
realizando a troca das lâmpadas queimadas, consertos das lixeiras e dos bancos de
madeiras que estão deteriorados; 48) - Indicação nº 251/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
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de determinar o setor competente da Municipalidade, promover a limpeza dos
bueiros existentes na Rua Edvaldo Osório Pereira da Silva, nº 251, Parque Clayton
Malaman, com objetivo de dar condições àquelas galerias de proporcionar a vazão
necessária das águas de chuvas; 49) - Indicação nº 252/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar o setor competente da Municipalidade realizar a pintura de sinais de
trânsito no solo, na Rua Belo Horizonte, Vila Belmiro; 50) – Pedido de Informações
n° 92/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando
esclarecimentos quanto a reforma da Unidade de Saúde do Jardim Ferrarezzi; 51) –
Pedido de Informações nº 93/2018, de autoria da Vereadora Luciana Batista,
solicitando informações sobre suspensão do atendimento de psicóloga na Unidade
de Saúde da Vila Pinheiro; 52) – Pedido de Informações n° 94/2018, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando esclarecimentos quanto
a implantação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos no prédio que seria
destinado a Creche do Idoso. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos requerimentos: 53) Requerimento nº 206/2018, 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 73/2018, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a suprir déficit
orçamentário dos atletas da 3ª Idade que representaram a cidade de Pirassununga
nos Jogos Regionais dos Idosos, competindo na modalidade Voleibol Adaptado
Feminino e Masculino. 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 206/2018 foi
aprovado por unanimidade de votos; 54) - Requerimento n° 207/2018, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Senhor Secretário Municipal de
Saúde, Dr Edgar Saggioratto, pelo trabalho que vem desenvolvendo na liberação
das cirurgias eletivas. Aprovado por unanimidade de73/ votos; 55) - Requerimento n°
208/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por
mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações as
atletas de handebal da E.E. “Dr. Manoel Jacintho Vieira de Moraes” que
conquistaram o hexacampeonato na modalidade nos Jogos Escolares 2018.
Aprovado por unanimidade de votos; 56) - Requerimento n° 209/2018, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao General de
Brigada Carlos Sérgio Camara Saú e General de Brigada Luís Cláudio de Mattos
Bastol pela passagem de comando da 11ª Brigada de Infantaria Leve – “Brigada
Anhanguera”, no último dia 14 de abril. Aprovado por unanimidade de votos; 57) Requerimento n° 210/2018, 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 Otto Schubart Filho.
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, e que ao final da leitura dos
requerimentos fosse feito 1 minuto de silêncio, sendo seus pedidos aprovados por
unanimidade de votos. Colocado em votação, o Requerimento nº 210/2018 foi
aprovado por unanimidade de votos; 58) - Requerimento n° 211/2018, de autoria dos
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Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis, para
que a Empresa de Telefonia CLARO em Pirassununga ou região, para que se
empenhem na regularização dos serviços à população da Zona Norte de nosso
Município. Aprovado por unanimidade de votos; 59) - Requerimento n° 212/2018, 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 da Senhora Joenilza Cecília Américo Pereira. Aprovado por
unanimidade de votos; 60) - Requerimento n° 213/2018, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista, Edson Sidinei Vick e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
e subscrito por mais cinco edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Ronaldo Aparecido Sellarin. Aprovado por
unanimidade de votos; 61) - Requerimento n° 214/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que seja aprovada a presente
Moção de Apoio à PEC nº 410/2018, de autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado
Federal Alex Spinelli Manente, pela posição clara em favor da justiça e da ética.
Aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento n° 215/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações aos vencedores do Prêmio Top
Marcas 2018, que receberam o certificado do Grupo Mérito, no último dia 10 de abril.
Aprovado por unanimidade de votos; 63) - Requerimento n° 216/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a Loja Center Panos de
Pirassununga, uma nova opção para compra de material têxtil, inaugurada no último
dia 13 de abril. Aprovado por unanimidade de votos; 64) - Requerimento n°
217/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à Romildo Campello,
componente do Partido Verde, nomeado para assumir o posto de Secretário de
Estado da Cultura, no último dia 12 de abril. Aprovado por unanimidade de votos; 65)
- Requerimento n° 218/2018, 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 Nelson Costa. Aprovado por unanimidade
de votos; 66) - Requerimento n° 219/2018, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi
Netto e Natal Furlan, e subscrito por mais oito edis, para que o Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado de São Paulo, Márcio Luiz França Gomes e o
Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual de Logística e Transporte, Mario
Modolfo, se sensibilizem pela necessidade de infraestrutura adequada ao turismo do
Distrito de Cachoeira de Emas, incluindo a reforma da ponte antiga no cronograma
de obras do Governo do Estado. Aprovado por unanimidade de votos. Logo após, 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 o já inscrito Vereador Natal
Furlan. Em seguida, usou da palavra o já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, aparteado pelos Vereadores Natal Furlan, Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado” e Luciana Batista. A seguir, usou da palavra na tribuna o já
inscrito Vereador Edson Sidinei Vick. Logo após, dispensaram o uso da palavra os já
inscritos Vereadores Jeferson Ricardo do Couto e Wallace Ananias de Freitas Bruno.
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. Não havendo mais inscritos, o Sr.
-6-

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

Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 73/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo a suprir déficit orçamentário dos atletas da 3ª Idade que
representaram a cidade de Pirassununga nos Jogos Regionais dos Idosos,
competindo na modalidade Voleibol Adaptado Feminino e Masculino. Aprovado por
unanimidade de votos; 02) – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA do Veto Total aposto
pelo Prefeito Municipal ao Projeto de Lei Complementar n° 13/2017, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que altera a Lei Complementar n° 74,
de 27 de dezembro de 2006, o Código de Posturas do Município. Neste momento, o
Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário que efetuasse a leitura do Parecer da
Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Após a leitura, o Sr. Presidente
informou que há necessidade de maioria absoluta para rejeição do veto. Colocado
em votação, o Veto Total aposto pelo Prefeito Municipal ao Projeto de Lei
Complementar nº 13/2017 foi rejeitado por (07x02) votos; 02) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei n° 68/2018, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, que dispõe sobre a realização de rodeios no
âmbito do Município de Pirassununga e dá outras providências. Foi apresentado
Projeto Substitutivo ao Projeto de Lei nº 68/2018, de autoria do Vereadores
Leonardo Francisco Sampaio de Souza, que dispõe sobre a realização de rodeios
no âmbito do Município de Pirassununga e dá outras providências, o qual foi
encaminhado às Comissões Permanentes e retirado por falta de pareceres; 03) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei n° 69/2018, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, que dispõe sobre a regulamentação no âmbito municipal
da aplicação do artigo 55, inciso VI e artigo 56, inciso II da Lei Federal 8.666/93,
obrigando a utilização do seguro garantia de execução de contratos públicos de
obras e de fornecimento de bens ou de serviços, denominando essa modalidade e
aplicação da Lei como Seguro Anti Corrupção – SAC, e dá outras providências.
Neste momento, o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno requereu que fosse
feita votação por capítulos do Projeto de Lei n° 69/2018, sendo seu pedido aprovado
por unanimidade de votos. Colocado em votação, o Projeto de Lei n° 69/2018 foi
aprovado por unanimidade de votos. Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente
consultou o Sr. Secretário se haviam Vereadores inscritos para falar na Explicação
Pessoal. Não havendo Vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente deu por encerrada a presente Sessão Ordinária. E para constar, Jéssica
Pereira de Godoy, Analista Legislativa Secretaria, digitei a presente ata resumida, a
qual é conferida por Adriana Aparecida Merenciano, Diretora Geral da Secretaria,
que, após aprovada pelo Plenário segue devidamente assinada.
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