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Ata nº 2960 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 17 de julho de 2018. Ao décimo sétimo dia do mês de julho de dois mil e dezoito,
às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2960ª Sessão
Ordinária
desta
Câmara.
Presentes
os
seguintes
Vereadores:
Jeferson Ricardo do Couto, José Antonio Camargo de Castro, 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 em exercício, Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, declarou abertos os trabalhos e colocou em discussão a Ata nº 2959
da Sessão Ordinária de 10 de julho de 2018, a qual não sofrendo impugnação, foi
considerada aprovada. Neste momento, o Sr. Presidente em exercício solicitou ao 1°
Secretário, Vereador José Antonio Camargo de Castro, que procedesse com a
leitura do Ofício encaminhado pelo Presidente da Câmara Municipal, Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, requerendo e justificando ausência na
sessão ordinária de 17/07/2018, por estar em missão oficial representando a
Câmara Municipal de Pirassununga em evento beneficente. Neste momento, o
Vereador José Antonio Camargo de Castro, solicita sua substituição como
Secretário, devido a problemas de rouquidão, sendo substituído pelo Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa. Terminada leitura do Ofício, o mesmo foi colocado em
votação, sendo aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Continuando, o
Sr. Presidente em exercício solicitou que fosse feita 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 em exercício
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitou suspensão da Sessão por 10
minutos para término de assinaturas pelos Edis nas proposituras. Retomando os
trabalhoso, o Sr. Presidente em exercício,pediu que constasse da Ata o Expediente:
01) – Ofício nº 112/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que
recebeu o nº 127/2018, que visa autorizar o Poder Executivo a firmar convênio com
Hospitais Filantrópicos, em ação conjunta com outros Municípios e com o Governo
do Estado de São Paulo, através do Programa Estadual “Pró-Santa Casa II”, para os
fins que menciona e dá outras providências. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 02) – Ofício
nº 113/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
130/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2598 – Aquisição de
Unidades Móveis de Saúde, 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; 03) – Ofício
nº 114/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
131/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2598 – Aquisição de
Unidades Móveis de Saúde, 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; 04) – Ofício
nº 115/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
132/2018, que visa autorizar 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. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
05) – Ofício nº 116/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que
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recebeu o nº 133/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2597 –
Aquisição de Material de Expediente, Higiene e Farmacológico, 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; 06) – Ofício nº 117/2018, do Prefeito Municipal,
encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 134/2018, que visa autorizar inclusão
de nova ação nº 2597 – Aquisição de Material de Expediente, Higiene e
Farmacológico, 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; 07) – Ofício nº 118/2018,
do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 135/2018, que
visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento
vigente, até o limite de 100.000,00 (cem mil reais), destinado a atender abertura da
nova ação nº 2597 – Aquisição de Material de Expediente, Higiene e Farmacológico .
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 08) – Ofício nº 119/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando
Projeto de Lei que recebeu o nº 136/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação
nº 2596 – Aquisição de Aparelhos de Colposcópio, 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; 09) – Ofício nº 120/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando
Projeto de Lei que recebeu o nº 137/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação
nº 2596 – Aquisição de Aparelhos de Colposcópio, 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; 10) – Ofício nº 121/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando
Projeto de Lei que recebeu o nº 138/2018, que visa autorizar o Poder Executivo a
abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de 30.000,00 (trinta
mil reais), destinado a atender abertura da nova ação nº 2596 – Aquisição de
Aparelhos de Colposcópio. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 11) – Ofício nº 122/2018, do Prefeito
Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 139/2018, que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 2595 – Aquisição de Refrigeradores de Vacina,
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; 12) – Ofício nº 123/2018, do Prefeito
Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 140/2018, que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 2595 – Aquisição de Refrigeradores de Vacina,
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; 13) – Ofício nº 124/2018, do Prefeito
Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 141/2018, que visa
autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente,
até o limite de 20.000,00 (vinte mil reais), destinado a atender abertura da nova ação
nº 2595 – Aquisição de Refrigeradores de Vacina. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 14) – Ofício
nº 125/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
142/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2594 – Aquisição de Sistema
de Endoscopia STANDAT, 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
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Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 15) – Ofício
nº 126/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
143/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2594 – Aquisição de Sistema
de Endoscopia STANDAT, 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; 16) – Ofício
nº 127/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
144/2018, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, até o limite de 200.000,00 (duzentos mil reais), destinado a
atender abertura da nova ação nº 2594 – Aquisição de Sistema de Endoscopia
STANDAT, através do Fundo Nacional de Saúde. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 17) – Ofício
nº 128/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
145/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2593 – Aquisição de Aparelho
de Ultrassonografia, 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; 18) – Ofício
nº 129/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
146/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2593 – Aquisição de Aparelho
de Ultrassonografia, 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; 19) – Ofício
nº 130/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
147/2018, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, até o limite de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
destinado a atender abertura da nova ação nº 2593 – Aquisição de Aparelho de
Ultrassonografia, através do Fundo Nacional de Saúde. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 20) – Ofício
nº 131/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
148/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2592 – Aquisição de
Ambulância Tipo A, 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; 21) – Ofício
nº 132/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
149/2018, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2592 – Aquisição de
Ambulância Tipo A, 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; 22) – Ofício
nº 133/2018, do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
150/2018, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, até o limite de 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais),
destinado a atender abertura da nova ação nº 2592 – Aquisição de Ambulância Tipo
A, através da Secretaria de Estado da Saúde. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 23) – Ofício
GAB nº 390/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n°
145/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, solicitando esclarecimentos sobre os ônibus de linhas rurais que
transportam os alunos para as respectivas escolas; 24) – Ofício GAB nº 391/2018,
do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 147/2018, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações sobre o
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prolongamento da Avenida Duque de Caxias Norte para dar acesso ao Jardim Santa
Maria; 25) – Ofício GAB nº 392/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido
de Informações n° 144/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, solicitando informações sobre ambulâncias disponíveis ao SAMU
(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) no município; 26) – Ofício GAB nº
397/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n°
141/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando
esclarecimentos sobre possível demora com a que Secretaria Municipal de Meio
Ambiente soluciona e responde a pedidos de poda e corte de árvores; 27) – Ofício
GAB nº 398/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n°
142/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick,
solicitando informações sobre denúncias de que há laboratórios conveniados à
Municipalidade que não estão atendendo mais à população através das cotas
gratuitas; 28) – Ofício GAB nº 404/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 138/2018, de autoria de todos os Edis, solicitando
informações sobre o convênio PRO SANTA CASA, que a municipalidade mantém
com a Irmandade da Santa Casa; 29) – Ofício GAB nº 405/2018, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 146/2018, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações sobre o mau
cheiro que advém da Estação de Tratamento de Esgoto do Laranja Azeda; 30) –
Ofício GAB nº 406/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 140/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
solicitando informações sobre cargos comissionados existentes na Municipalidade
que foram ocupados (contratados) em 2017 e 2018, até a presente data; 31) – Ofício
GAB nº 407/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
139/2018, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista,
solicitando informações sobre licitações para ocupação de lotes disponíveis no Polo
Industrial Guilherme Müller Filho; 32) – Ofício GAB nº 408/2018, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 143/2018, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre
funcionários do Executivo Municipal que trabalham em atribuições com condições
especiais (insalubres e/ou perigosas); 33) – Ofício SMS 83/2018, do Secretário
Municipal da Saúde, Edgar Saggioratto, encaminhando Ata referente à 61ª udiência
Pública da Saúde, realizada em 29/05/2018; 34) – Ofício nº 130/2018, do
Superintendente do SAEP, João Alex Baldovinotti, em resposta à Indicação nº
404/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, para que se verifique a possibilidade solucionar o problema de mau cheiro
que suportam os moradores do Jardim Millenium, sendo necessário os reparos na
Estação de Tratamento de Esgoto; 35) – Ofício do Comandante da Academia da
Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin, congratulando Senhor
Nelson Pagoti pela assunção ao cargo de Vereador do Município de Pirassununga;
36) – Ofício GAB nº 413/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Ofício nº
1170/2018-SG, que trata da denominação de vias públicas do loteamento Terra Azul;
37) – Ofício de Dirce e filhos, em agradecimento ao Requerimento nº 465/2018, de
autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, transmitindo à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Luiz Devitte Gomar; 38)
– Ofício CG/GS-ST nº 336/2018, da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo,
em atenção ao Requerimento n° 236/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, para que intercedam por Pirassununga, visando a restauração do trabalho
artístico de Antonio Luiz Gagni, datado de 1954, presente no frontispício da Escola
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Estadual “Eloy de Miranda Chaves” no Distrito de Cachoeira de Emas; 39) – Ofício
C.C.A. nº 3810/2018, do auditor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
Samy Wurman, encaminhando cópia das decisões referentes ao processo TC003589/989/15; 40) – Ofício do Senhor Caio Augusto Providello Barioni de Oliveira,
referente ao Requerimento nº 474/2018, de autoria do Vereador Nelson Pagoti,
solicitando reunião com os responsáveis pela empresa concessionária dos serviços
de iluminação pública em nosso Município, G-Energy, confirmando presença na
reunião agendada para 19/07/2018; 41) – Ofício do Senhor Caio Augusto Providello
Barioni de Oliveira, referente ao Requerimento nº 474/2018, de autoria do Vereador
Nelson Pagoti, solicitando reunião com os responsáveis pela empresa
concessionária dos serviços de iluminação pública em nosso Município, G-Energy,
informando não poder comparecer a reunião agendada para o dia 11/07/2018; 42) –
Ofício do Prefeito do Campus USP “Fernando Costa”, Prof. Dr. Arlindo Sarah Netto,
agradecendo e confirmando presença no Ato Solene de celebração do 195º
aniversário de fundação do Município, a realizar-se em 26/07/2018; 43) – Ofício do
Padre Huberto Capobibianco msc, em agradecimento ao Requerimento n° 473/2018,
de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick, Paulo Eduardo
Caetano Rosa e José Antonio Camargo de Castro, consignando votos de elevadas
congratulações pelos seus 85 anos de vida e 60 anos de serviço sacerdotal
recentemente completados; 44) – Ofício CGCRRM nº 904/18, do ConselheiroSubstituto do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Samy Wurman,
encaminhando cópia das decisões referentes ao processo TC-009663/989/15; 45) –
Ofício de Almir Rogério Ferraz, informando sobre peça teatral “Antígona Revis(i)tada
e a violência do não-ser”, que será apresentada no Teatro Municipal Cacilda Becker,
em 19/07/2018; 46) – Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga, para a 24ª
Semana Nenete de Música Caipira, realizada nos dias 12 a 15/07/2018; 47) –
Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga, para o desfile em comemoração
ao Dia da Cidade, a realizar-se em 06/08/2018; 48) – Convite do Comandante da
Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin, para cerimônia
militar alusiva ao Dia do nascimento do Marechal do Ar Alberto Santos Dumont,
patrono da Aeronáutica Brasileira, e de imposição de medalhas “Mérito Santos
Dumont” e “Medalha Militar”, a realizar-se em 20/07/2018; 49) – Convite do
Comandante da 3ª Companhia do 36º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Capitão
PM Neymar Pereira dos Santos, para a Solenidade de Valorização Policial Militar, a
realizar-se em 23/07/2018; 50) – Convite do Presidente da 9ª Subseção da O.A.B.
de Pirassununga, Dr. Sidney Sebastião Landgraf, para a palestra “Segurança
Humana na América Latina”, ministrada pelo Dr. Eduardo César Leite, a realizar-se
em 20/07/2018; 51) – Ofício do Presidente da Câmara Municipal de Pirassununga,
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, justificando ausência na
sessão ordinária de 17/07/2018, por estar em missão oficial representando a
Câmara Municipal de Pirassununga em evento beneficente; 52) – Projeto de Lei nº
128/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, que visa denominar de “JOSÉ
CARLOS ISTILLI”, a Rua 05, do loteamento Jardim São João, neste Município.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 53) – Projeto de Lei nº 129/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, que visa denominar de “ROMEU LIBERATO”, a Rua 15, do
loteamento Jardim São João, neste Município. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 54) – Projeto
de Lei nº 151/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, que
visa denominar de “JORGE MARÇAL FERREIRA”, a Rua 09, do loteamento Jardim
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São João, neste Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 55) – Projeto de Lei nº 152/2018, de
autoria do Vereador Nelson Pagoti, que visa denominar de “NELSON BOSCOLLO”,
a Rua 12, do loteamento Jardim São João, neste Município. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
56) – Ofício do Presidente da Câmara Municipal de Pirassununga, Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, encaminhando Balancetes da receita
e Despesas, referente ao mês de junho/2018. As Indicações e Pedidos de
Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito Municipal: 57) - Indicação nº
455/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de apoiar o Anteprojeto de Lei para melhor
regulamentar a Lei Municipal nº 4.130/11, que dispõe sobre a concessão de valealimentação aos servidores municipais do Poder Executivo, Legislativo e da
Autarquia, criando uma diretriz correta para que o servidor e colaborador, acaso falte
e justifique, não venha a perder o vale-alimentação; 58) - Indicação nº 456/2018, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal verifique as
possibilidades de ordenar a manutenção estrada rural do Bairro Boa Vista; 59) Indicação nº 457/2018, de autoria do Vereador Nelson Pagoti, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente da
Municipalidade realizar os reparos necessários na rede elétrica da quadra de
esportes da ASCOBAR, bem assim o conserto da tela de proteção da quadra; 60) Indicação nº 458/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para
que o Prefeito Municipal verifique, junto a Secretaria Municipal de Segurança
Pública, possibilidade de ordenar a pintura de mais faixas de pedestres na Avenida
Painguás, proximidades do Supermercado Fonseca, bem assim, a implantação de
redutores de velocidade da região; 61) - Indicação nº 459/2018, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar que o Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga - SAEP identifique os motivos do mau cheiro que exala no Jardim
Millenium, promovendo as necessárias manutenções; 62) - Indicação nº 460/2018,
de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o aumento no
número de atendimento para exames de sangue, por semana, na Unidade de Saúde
da Vila São Pedro; 63) - Indicação nº 461/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de melhor equipar os serviços de saúde pública como a aquisição de
remédios para o uso da população; 64) - Indicação nº 462/2018, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar à Secretaria Municipal da Saúde
vistoriar o local e realizar as correções administrativas necessárias, visando coibir o
mau atendimento que aparentemente está sendo dirigida aos contribuintes que se
utilizam do Posto de Atendimento Médico da Zona Norte da cidade; 65) - Indicação
nº 463/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de, quando da próxima
edição da Semana Nenete de Música Sertaneja, ofereça mas apoio aos cavaleiros;
66) - Indicação nº 464/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de,
quando da próxima edição da Semana Nenete de Música Sertaneja, buscar
patrocínios para sua realização e/ou cobrar um valor acessível para a entrada da
festa; 67) - Indicação nº 465/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da
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Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar o Setor de Limpeza Pública, realizar a limpeza geral das calçadas que
se encontram tomadas de mato e sujeiras, na Rua Almiro Costa Rodrigues, Jardim
Europa; 68) - Indicação nº 466/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
competente, realizar a limpeza geral dos materiais de construções que existem em
vários terrenos na Vila Santa Fé, bem assim, nas vias públicas e calçadas no
loteamento Jardim Santa Clara; 69) - Indicação nº 467/2018, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade, promover o
recapeamento das ruas do bairro Jardim Eldorado; 70) - Indicação nº 468/2018, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade,
promover o recapeamento das Ruas do Centro da cidade; 71) - Indicação nº
469/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente da
Municipalidade, promover o recapeamento das ruas da Vila Guilhermina; 72) Indicação nº 470/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
competente da Municipalidade, promover o recapeamento das ruas do Jardim
Carlos Gomes; 73) - Indicação nº 471/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente da Municipalidade, promover o recapeamento das
ruas da Vila Guimarães; 74) - Indicação nº 472/2018, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente da Municipalidade, promover o recapeamento das
ruas do Jardim Lauro Pozzi; 75) - Indicação nº 473/2018, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade, promover o
recapeamento das ruas do Jardim Roma; 76) - Indicação nº 474/2018, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique
a possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade, promover o
recapeamento das ruas do Jardim Veneza II; 77) - Indicação nº 475/2018, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de implantar, nos veículos pertencentes ao Município,
equipamentos de controle de quilometragem, gasolina e localização; 78) - Indicação
nº 476/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente,
realizar vistoria na ponte que liga o loteamento Terrazul à Rodovia SP-201 – Prefeito
Euberto Nemézio Pereira de Godoy, realizando urgentes reparos; 79) – Pedido de
Informações n° 159/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Wallace
Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações sobre os óleos utilizados para
funcionamento dos geradores de energia presente na 24ª Semana Nenete de
Música Sertaneja; 80) – Pedido de Informações n° 160/2018, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, solicitando informações sobre a falta de materiais simples nas
unidades de saúde do município; 81) – Pedido de Informações n° 161/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando informações sobre os recursos
arrecadados pela taxa do Fundo Especial dos Bombeiros - FEBOM nos anos de
2016 e 2017; 82) – Pedido de Informações n° 162/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, solicitando esclarecimentos sobre as empresas que patrocinaram a
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24ª Semana Nenete de Música Sertaneja e quanto as contas do Fundo Municipal de
Cultura e do Fundo Municipal Turismo; 83) – Pedido de Informações n° 163/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando esclarecimentos sobre
regulamentos referentes ao uso de imagem da festa Semana Nenete; 84) – Pedido
de Informações n° 164/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando
informações sobre gastos realizados pela Municipalidade para a Semana Nenete de
Música Sertaneja, nos últimos 05 anos, com a descrição do item e valor, ano a ano.
A seguir, o Sr. Presidente em exercício solicitou ao Sr. Secretário, que procedesse à
leitura dos requerimentos: 85) - Requerimento n° 521/2018, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, 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 127/2018, que visa autorizar o Poder Executivo a firmar convênio
com Hospitais Filantrópicos, em ação conjunta com outros Municípios e com o
Governo do Estado de São Paulo, através do Programa Estadual “Pró-Santa Casa
II”, para os fins que menciona e dá outras providências. Neste momento, o Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa 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 dos presentes. Colocado em
votação, o Requerimento nº 521/2018 foi aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 86) - Requerimento nº 522/2018, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações à Academia da Força Aérea pela tradicional
Solenidade de Entrega de Espadins a 200 cadetes, incluindo três provenientes de
nações amigas, Peru e Bolívia. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
87) - Requerimento nº 523/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações à Revista Compartilhe que, neste ano de 2018, está
completando 05 anos de serviços em nossa cidade. Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes; 88) - Requerimento nº 524/2018, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos
de elevadas congratulações ao atleta Renan Cuel que foi campeão em ginástica
artística nos 62º Jogos Regionais, que aconteceram em São Carlos nos últimos dias.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 89) - Requerimento nº 525/2018,
de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Senhor Carlos Alberto Pires de Moraes. Neste momento, o Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa 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 525/2018 foi aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 90) - Requerimento nº 526/2018, de autoria da Vereadora Luciana
Batista, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Evaristo Leme da Silva.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 91) - Requerimento nº 527/2018,
de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da
Senhora Rosa Maria Sengling. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
92) - Requerimento nº 528/2018, de autoria do Vereador Nelson Pagoti, e subscrito
por mais sete edis, para que o Ilustríssimo Senhor Chefe da Seção Técnica RC. 13.3
– D.E.R., Engenheiro Og Fray se sensibilize pelos riscos que diariamente passam
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aqueles que trafegam pela Rodovia SP 201 - Prefeito Euberto Nemésio Pereira de
Godoy, ordenando que se realize uma Operação Tapa Buracos nessa rodovia
estadual. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 93) - Requerimento nº
529/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por
mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à
Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Vila Redenção, que realizou sua festa julina
para confraternizar a comunidade e também angariar recursos para suas atividades,
no último dia 08 de julho. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 94) Requerimento nº 530/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações a todas as entidades que participaram na 24ª Semana Nenete de
Música Sertaneja. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 95) Requerimento nº 531/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações à Salute Lanchonete, estabelecimento bastante
aconchegante e possui uma clientela cativa, sempre buscando inovar na qualidade
de seus produtos, por isso cresce na preferência dos pirassununguenses. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 96) - Requerimento nº 532/2018, de
autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e
subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações à Assembleia de Deus - Ministério Belém, que realizou um belíssimo
casamento comunitário no Jardim das Laranjeiras, para famílias carentes. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 97) - Requerimento nº 533/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações aos atletas e equipe técnica
que participaram dos 62º Jogos Regionais. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 98) - Requerimento nº 534/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações a todos os socorristas de nossa cidade, pois foi
comemorado o Dia Nacional do Socorrista, no último dia 11 de julho. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 99) - Requerimento nº 535/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Lídia de Souza. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 100) Requerimento nº 536/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Alice Bichoff Godoy. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 101) - Requerimento nº 537/2018, de autoria
do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Orlando Aparecido da Silva. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes;
102) - Requerimento nº 538/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Robson dos Santos Paschoal. Aprovado
por unanimidade de votos dos presentes; 103) - Requerimento nº 539/2018, de
autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais seis edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus
Ministério Madureira que completa 60 anos de atividades em Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 104) - Requerimento nº
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540/2018, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto, Jeferson Ricardo do
Couto, José Antonio Camargo de Castro, Wallace Ananias de Freitas Bruno, Luciana
Batista, Nelson Pagoti, Paulo Eduardo Caetano Rosa e Paulo Sérgio Soares da
Silva - “Paulinho do Mercado”, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Guilherme Campos Guedes Mazzuco.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 105) - Requerimento nº
541/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por
mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações aos
jovens do Rotaract Club de Pirassununga, que participaram do Concurso Distrital de
Projetos e alcançaram excelentes colocações. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes; 106) - Requerimento nº 542/2018, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações à EMAIC “Castelinho” que realizou o
“1º Concurso de Contos e Causos”, no hall de acesso aos Auditórios Alfa e Beta
(salão do Índio), do Palácio da Educação. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. Terminados os requerimentos, o Sr. Presidente em exercício, Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno consultou o Sr. Secretário se haviam Vereadores
inscritos para falar no Expediente. Usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador
Jeferson Ricardo do Couto. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito
Vereador Vitor Naressi Netto. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito
Vereador Nelson Pagoti. A seguir, usou da palavra a já inscrita Vereadora Luciana
Batista, aparteada pelo Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”. Logo após, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa. Neste momento, o Sr. Presidente em exercício, Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitou ao Vereador José Antonio Camargo de
Castro que assumisse a direção dos trabalhos, para que pudesse usar da palavra.
Por fim, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno. Não havendo mais inscritos, o Sr. Presidente em exercício passou a Ordem
do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 127/2018,
que visa autorizar o Poder Executivo a firmar convênio com Hospitais Filantrópicos,
em ação conjunta com outros Municípios e com o Governo do Estado de São Paulo,
através do Programa Estadual “Pró-Santa Casa II”, para os fins que menciona e dá
outras providências. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 02) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 123/2018, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, visa denominar via pública de “João
Ferraresi”. Neste momento, o Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa requereu a
votação em bloco dos projetos em primeira discussão, sendo seu pedido aprovado
por unanimidade de votos dos presentes. Colocado em votação, o Projeto de Lei nº
123/2018 foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 03) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 124/2018, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, visa denominar via pública de “Nelson Pereira
dos Santos”. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 04) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 125/2018, de autoria da Vereadora Luciana
Batista, visa denominar via pública de “Tácio Buzelli dos Reis”. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 05) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 126/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, visa
denominar via pública de “Lurdes das Dores Prado". Aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente em exercício
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.
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Presidente em exercício 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.

- 11 -

