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Ata nº 2966 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 28 de agosto de 2018. Ao vigésimo oitavo dia do mês de agosto de dois mil e
dezoito, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2966ª
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 2965 da Sessão Ordinária de 21 de
agosto de 2018, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Logo
após, o Sr. Presidente solicitou ao 1° Secretário, Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, que procedesse com a leitura do Expediente. Em seguida, o Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa solicitou a dispensa da leitura do Expediente,
Indicações e Pedido de Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade
de votos dos presentes. Neste momento, o Sr. Presidente solicitou suspensão da
Sessão por 10 minutos para assinatura das proposituras pelos Edis. Retomando os
trabalhos, o Sr. Presidente Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Ofício GAB nº 475/2018, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 173/2018, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, solicitando informações sobre planejamento
da Pasta de Educação para 2019 quanto a demanda por vagas em creches; 02) –
Ofício GAB nº 482/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações n° 174/2018, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa,
solicitando informações sobre unidades educacionais municipais (creches e escolas
de Educação Infantil e Ensino Fundamental) de atendimento em tempo integral; 03)
– Ofício GAB nº 483/2018, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações n° 172/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, solicitando informações sobre falta de iluminação no Bairro Rural Matão
II; 04) – Ofício nº 158/2018, do Superintendente do SAEP, João Alex Baldovinotti, em
resposta à Indicação nº 555/2018, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que
se verifique rever a construção da canaleta que foi construída na Rua Lazino
Aldriguetti, Jardim Veneza II; 05) – Ofício de Valter Sabino, solicitando nova resposta
quanto a informações sobre projetos efetivos do município para cumprimento de Leis
que atendam ao Ministério do Meio Ambiente (E-SIC); 06) – Ofício nº 0003 –
2015/2019, da Augusta e Respeitável Loja Simbólica “Cruzeiro do Sul” nº 204,
informando a nomeação do novo Presidente Venerável, Sr. Rafael Augusto Thomaz
de Moraes para o período de julho/2018 a junho/2019; 07) – Ofício da Subsecretaria
de Relacionamentos com Municípios da Casa Civil do Estado de São Paulo, em
resposta ao Requerimento n° 219/2018, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi
Netto e Natal Furlan, 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; 08) –
Ofício nº 40/2018, do Presidente da Associação Regional de Engenheiros e
Agrônomos – AREA, Antonio Carlos Bueno Gonçalves, solicitando providências
quanto as aprovações de projetos pela Secretaria Municipal de Planejamento; 09) –
Ofício da Central do Cidado, do Supremo Tribunal Federal, confirmando recebimento
do Requerimento nº 592/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Vitor
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Naressi Netto, Edson Sidinei Vick, Wallace Ananias de Freitas Bruno e Paulo
Eduardo Caetano Rosa, Moção de Repúdio à ADPF 442- ADOF que, na prática quer
descriminar aborto provocado até a 12ª semana de gestação, criando, um problema
de saúde pública em nosso país; 10) – Convite da WAP Produções, para o Coquetel
de Lançamento do “Miss e Mister Pirassununga 2018”, a realizar-se em 02/09/2018;
11) – Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga, para Audiência Pública
visando a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2019, a
realizar-se em 17/09/2018; 12) – Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga,
para a I Conferência Municipal da Juventude, a realizar-se em 31/08/2018; 13) –
Convite da Diretoria da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos –
FZEA/USP, para o evento “Realizações no 1º ano da atual gestão da Diretoria da
FZEA”, a realizar-se em 30/08/2018; 14) – Ofício do Presidente da Câmara
Municipal, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza, requerendo certidão de
exercício do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Pirassununga, biênio
2017/2018, constando sobre eventual análise e acórdão emitido pelo Tribunal de
Contas, relativos as Contas da Câmara Municipal referente aos referidos exercícios;
15) – Ofício do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, requerendo certidão de
exercício de mandato eletivo de vereador no período de 2017/2020; 16) – Projeto de
Lei nº 193/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que visa
denominar de “ARCEMIRO BALDUINO” a Rua 20, do loteamento Terrazul BA, neste
Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 17) – Projeto de Lei nº 194/2018, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, que visa denominar de “VANDERLEI BATISTA” a Rua 13, do
loteamento Terrazul BA, neste Município. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. As Indicações e Pedidos
de Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito Municipal: 18) - Indicação
nº 569/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito
Municipal e o Senhor Secretário de Saúde pelos meios regimentais, estudem a
possibilidade da limpeza do terreno localizado as margens do córrego Andrezinho
junto a Rua da Constituição em prol da saúde da população; 19) - Indicação nº
570/2018, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal
determine o cumprimento e a fiscalização do atendimento preferencial aos idosos,
conforme está regimentado no Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de
2003, bem como oficie-se a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia para observar
a preferência no atendimento ao idoso, considerando o convênio firmado com o
município; 20) - Indicação nº 571/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito Municipal estude a possibilidade da
intensificação do sistema de iluminação pública na Praça localizada o final da Rua
Coronel Franco que conflui com a marginal Painguás para segurança dos
moradores; 21) - Indicação nº 572/2018, de autoria do Vereador Nelson Pagoti, para
que o Prefeito Municipal estude a possibilidade de determinar ao Departamento de
Trânsito ou ao setor competente, que providencie a construção de lombada, sentido
centro/bairro e bairro/centro, na rotatória localizada próximo ao SAEP na Avenida
Newton Prado; 22) - Indicação nº 573/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar estudos visando a venda dos terrenos ociosos que
pertencem ao Município de Pirassununga, após autorização legislativa, com as
verbas arrecadadas carimbadas para serem utilizadas exclusivamente pela saúde
pública, que está com dificuldade financeira no momento, na aquisição de
medicamentos e outras atividades médicas necessárias; 23) - Indicação nº
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574/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, para que o Prefeito Municipal estude a possibilidade da colocação de um
bebedouro na Unidade de Saúde da Família João Antônio Del Nero, no bairro da Vila
São Pedro; 24) - Indicação nº 575/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares
da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal estude a
possibilidade da mudança do ponto de ônibus localizado na Rua Santa Gertrudes,
em frente ao Mercado Martins, Vila Santa Fé, para outro local; 25) - Indicação nº
576/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
estude a possibilidade da manutenção dos aparelhos de ginástica localizados na Vila
Becker, bem como instale novos aparelhos em prol da saúde e bem-estar da
população; 26) - Indicação nº 577/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
para que o Prefeito Municipal estude a possibilidade da limpeza da área em geral
localizada na Rua Alfredo Iglesias da Silva, no bairro Vila Santa Terezinha esquina
com a Rua Manoel Leme Franco; 27) - Indicação nº 578/2018, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar o setor competente da Municipalidade, promover a instalação de
academia para ginástica ao ar livre, entre o loteamento Jardim Ferrarezzi e o
loteamento São João; 28) - Indicação nº 579/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de realizar
melhorias e reformas no CEFE Presidente Médici, como forma de o local fique
apropriado para as atividades esportivas que ali se pretendem realizar; 29) Indicação nº 580/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente,
promover a pintura dos redutores de velocidades da Avenida Newton Prado,
principalmente aqueles localizados nas proximidades do campo de futebol do
Exército e da Casa dos Vasos; 30) - Indicação nº 581/2018, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal estude a possibilidade de realizar
melhorias na Estrada do Bom Retiro conhecida como “Entrada do Mamonal” bem
como determinar ao setor competente a colocação de uma lombada para maior
segurança da população; 31) - Indicação nº 582/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de adotar e exigir
dos loteadores o uso do asfalto ecológico, nas ruas e estradas de nossa cidade por
ser uma opção de qualidade e com baixo custo; 32) – Pedido de Informações n°
181/2018, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick,
solicitando esclarecimentos sobre conhecimento, pelo Executivo Municipal, do
Programa Estadual denominado “Programa Recomeço”, que custeia integralmente o
tratamento aos dependentes de substâncias psicoativas, além de promover ações
preventivas com famílias e comunidade. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 33) - Requerimento nº 661/2018, de autoria do Vereador Edson
Sidinei Vick, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Senhor Luiz Campos que está junto a Corporação
Musical Pirassununguense há 64 anos e prestes a completar 87 anos de idade.
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 661/2018 foi aprovado por unanimidade de votos;
34) - Requerimento nº 662/2018, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e
Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações a Rádio Piracema FM 94,7 que está realizando, em alguns
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de seus programas, uma campanha de conscientização sobre educação e
urbanidade, para que as pessoas não joguem lixo no chão. Aprovado por
unanimidade de votos; 35) - Requerimento nº 663/2018, de autoria dos Vereadores
Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a Pastoral da Criança, que ao longo
desses 35 anos de história, através de seus voluntários, levou solidariedade a
milhares de municípios brasileiros. Aprovado por unanimidade de votos; 36) Requerimento nº 664/2018, 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 Adericio Silva. Neste momento, o
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno requereu que fosse feita somente a
leitura dos nomes dos Vereadores autores, e dos falecidos que estão recebendo
homenagem póstuma nesta Sessão, sendo seu pedido aprovado por unanimidade
de votos. Colocado em votação, o Requerimento nº 664/2018 foi aprovado por
unanimidade de votos; 37) - Requerimento nº 665/2018, 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
Raimundo Alberto Freitas Lima. Aprovado por unanimidade de votos; 38) Requerimento nº 666/2018, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais nove edis, para que seja aprovada a presente Moção de Apoio à
PEC nº 02/2018, incluindo o §2º-A no artigo 138 da Constituição do Estado, para
determinar que a diferença da remuneração entre os postos e graduações
imediatamente superiores dos servidores públicos militares não poderá ser superior
a 10% (dez por cento). Aprovado por unanimidade de votos; 39) - Requerimento nº
667/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por
mais nove edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento da Senhora Cemir Romeu. Aprovado por unanimidade de votos;
40) - Requerimento nº 668/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações a Augusta e Respeitável Loja Simbólica Astro do Oriente
pela realização do jantar beneficente em prol do Lar de Transição, no último dia 18
de agosto. Aprovado por unanimidade de votos; 41) - Requerimento nº 669/2018, de
autoria dos Vereadores José Antonio Camargo de Castro e Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais cinco edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Mestre Senhor Maurílio Cesário
por ter sido promovido a Árbitro Confederado do Pan-Americano de Judô. Aprovado
por unanimidade de votos; 42) - Requerimento nº 670/2018, de autoria dos
Vereadores José Antonio Camargo de Castro e Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao Colégio John Kennedy que realizou o Sarau Cultural “Eles por
Elas – A arte é toda nossa!”, no último dia 23 de agosto. Aprovado por unanimidade
de votos; 43) - Requerimento nº 671/2018, de autoria dos Vereadores Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado” e Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, e subscrito por mais seis edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao jovem Leandro José Zampollo, Bicampeão do Rodeio Júnior de
Barretos 2017/2018. Aprovado por unanimidade de votos; 44) - Requerimento nº
672/2018, 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 Poder Executivo Municipal, em especial a Secretaria Municipal de
Obras e Serviços, bem assim, com o Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga
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-SAEP pela realização de melhorias às margens do Ribeirão do Ouro. Aprovado por
unanimidade de votos; 45) - Requerimento nº 673/2018, de autoria dos Vereadores
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Edson Sidinei Vick, e subscrito por
mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao
dia do Corretor de Imóveis, comemorado no dia 27 de agosto. Aprovado por
unanimidade de votos; 46) - Requerimento nº 674/2018, de autoria dos Vereadores
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e José Antonio Camargo de Castro, e
subscrito por mais cinco edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações a Augusta e Respeitável Loja Simbólica Cruzeiro do Sul que elegeu
sua nova diretoria, assumindo a Presidência o Senhor Rafael Augusto Thomaz de
Moraes. Aprovado por unanimidade de votos; 47) - Requerimento nº 675/2018, 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 Noêmia Miranda de Oliveira. Aprovado por unanimidade de
votos; 48) - Requerimento nº 676/2018, de autoria do Vereador Nelso Pagoti, e
subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Alzira Poleti de Paula. Aprovado por
unanimidade de votos; 49) - Requerimento nº 677/2018, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Escritório de Contabilidade Adani
que completou 32 anos de existência, neste mês de agosto. Aprovado por
unanimidade de votos; 50) - Requerimento nº 678/2018, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Sebastião Jacinto
Ramos. Aprovado por unanimidade de votos; 51) - Requerimento nº 679/2018, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Senhor Sebastião Cantelli. Aprovado por unanimidade de votos; 52) - Requerimento
nº 680/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Senhor
Antônio Gilberto Verona, pela comemoração de 50 anos de fundação de sua
Alfaiataria, que será celebrado no dia 06 de setembro de 2018. Aprovado por
unanimidade de votos; 53) - Requerimento nº 681/2018, de autoria dos Vereadores
Vitor Naressi Netto e José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais seis
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a Academia da
Força Aérea e o 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado pelo importante trabalho
junto ao Programa Força no Esporte (PROFESP). Aprovado por unanimidade de
votos; 54) - Requerimento nº 682/2018, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações a hamburgueria Skull Burger que já soma grande freguesia
na Rua dos Andradas, trazendo novos e modernos conceitos de alimentação.
Aprovado por unanimidade de votos; 55) - Requerimento nº 683/2018, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais nove edis, para
que sejam consignados votos de elevadas congratulações aos voluntários da Equipe
de Futebol Amador Amigos Nota 10, que há anos cuidam do campo de futebol do
Jardim das Laranjeiras Élcio Moraes Delfino e fundaram a equipe de futebol.
Aprovado por unanimidade de votos; 56) - Requerimento nº 684/2018, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais nove edis, para
que sejam consignados votos de elevadas congratulações aos times vencedores do
Campeonato Varzeano 2018 da Primeira Divisão. Aprovado por unanimidade de
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votos. Terminados os requerimentos, o Sr. Presidente Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho consultou o 1º Secretário, Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, se haviam Vereadores inscritos para falar no Expediente. Usou da palavra na
tribuna o já inscrito Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pela Vereadora Luciana
Batista. 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. Em seguida, dispensou o uso da palavra o já inscrito Vereador Nelson Pagoti. A
seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, aparteado pelo Vereador José Antonio Camargo de Castro. Continuando,
usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador José Antonio Camargo de Castro.
Logo após, dispensou o uso da palavra o já inscrito Vereador Jeferson Ricardo do
Couto. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Vitor Naressi Netto,
aparteado pela Vereadora Luciana Batista. Logo após, usou da palavra na tribuna o
já inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, aparteado pelos Vereadores
Vitor Naressi Netto e Luciana Batista. 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,
aparteado pelo Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. Não havendo mais
inscritos, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 158/2018, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, que institui o “Dia Municipal da Cultura da Paz Contra a Violência e dá
outras providências”. Neste momento, o Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa
requereu que fosse feita votação em bloco dos Projetos de Lei em segunda
discussão, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, o
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho requereu que fosse dado
destaque ao Projeto de lei nº 158/2018 devido a Emenda apresentada, sendo seu
pedido aprovado por unanimidade de votos. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao
1º Secretário que realizasse a leitura da Emenda nº 01/2018. Após a leitura, a
Emenda nº 01/2018 recebeu pareceres favoráveis verbais das Comissões
permanentes. Colocado em votação, o Projeto de Lei nº 158/2018 foi aprovado por
unanimidade de votos, bem como a Emenda apresentada; 02) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 182/2018, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos financeiros à
Associação Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade de votos; 03) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 186/2018, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, que visa
denominar de “BENEDITO LUIZ DE OLIVEIRA - DITÃO” a Rua 21 do loteamento
Terrazul BA, neste Município. Aprovado por unanimidade de votos; 04) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 187/2018, de autoria do Vereador Nelson Pagoti,
que visa denominar de “WALDEMAR FINOTTI” a Rua 04 do loteamento Terrazul BA,
neste Município. Aprovado por unanimidade de votos; 05) – SEGUNDA DISCUSSÃO
do Projeto de Lei nº 188/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva
– “Paulinho do Mercado”, que visa denominar de “OSWALDO TÜCKUMANTEL” a
Rua 06 do loteamento Terrazul BA, neste Município. Aprovado por unanimidade de
votos; 06) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 189/2018, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que visa denominar de “LEONARDO
PEREIRA NASCIMENTO” a Avenida A do loteamento Terrazul BA, neste Município.
Aprovado por unanimidade de votos; 07) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 153/2018, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder
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Executivo a qualificar como organizações sociais as pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à saúde, e dá outras
providências. Neste momento, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário que
efetuasse a leitura do Parecer da Comissão Permanente de Justiça, Legislação e
Redação, o qual foi convertido em Pedido de Informações. Após a leitura, o Sr.
Presidente informou que o Projeto de Lei n 153/2018 foi retirado na forma do artigo
38 do Regimento Interno; 08) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
190/2018, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, que disciplina as condições de
recolhimento de veículos ou parte de componentes de estruturas de veículos
abandonados nas vias ou logradouros públicos do município e dá outras
providências. Foi apresentada Emenda nº 01/2018, a qual foi lida pelo 1º Secretário
e recebeu pareceres verbais favoráveis das Comissões Permanentes. Colocado em
votação, o Projeto de Lei nº 190/2018 foi aprovado por unanimidade de votos, bem
como a Emenda apresentada; 09) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
192/2018, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, que visa denominar de “DULCE DE BARROS LOPES” a Rua 16 do
loteamento Terrazul BA, neste Município. 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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