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Ata nº 2896 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 07 de março de 2017. Ao sétimo dia do mês de março de dois mil e dezessete,
às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2896ª 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 2895 da Sessão Ordinária de 02 de março de 2017, a
qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Neste momento, o Senhor
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.
Continuando, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) –
Ofício nº 036/2017, do Prefeito Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 28/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com
a Associação Sócio-Ambiental Sementes do Amanhã – ASA II e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 02) – Ofício nº 037/2017, do Prefeito Municipal,
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 29/2017, que visa autorizar o
Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, para execução dos serviços de “Média
Complexidade, Alta Complexidade”, nos termos do Plano Operativo Anual – POA.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 03) – Ofício nº 038/2017, do Prefeito Municipal, encaminhando
o Projeto de Lei que recebeu o nº 30/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga, objetivando a prestação de serviços de Terapia Renal Substitutiva aos
portadores de insuficiência real aguda e crônica, devidamente encaminhados pela
rede pública municipal. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 04) – Ofício nº 039/2017, do Prefeito
Municipal, solicitando a retirada do Projeto de Lei nº 24/2017, que dispõe sobre o
aumento e criação de vagas no Quadro de Pessoal do Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga – SAEP, para fins de correção de erro formal; 05) – Ofício Ofício nº
040/2017, do Prefeito Municipal, encaminhando o Projeto de Lei Complementar que
recebeu o nº 01/2017, que dispõe sobre o aumento e criação de vagas no Quadro
de Pessoal do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
06) – Ofício nº 041/2017, do Prefeito Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 31/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com
a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, objetivando
incrementar a política de atendimento de urgência e emergência no âmbito do
Sistema Único de Saúde – SUS. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 07) – Ofício nº 032/2017, do
Prefeito Municipal, encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 32/2017, que
visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa
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Casa de Misericórdia de Pirassununga, objetivando a execução do Programa Saúde
da Família – PSF. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 08) – Ofício SMMA nº 034/2017, do Secretário
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Valdir Rosa, convidando os Edis para a
primeira reunião do Conselho Municipal de Bem Estar Animal, realizada dia 06 de
março de 2017; 09) – Ofício GAB nº 88/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao
pedido de informações nº 09/2017, de autoria da vereadora Luciana Batista,
referente a construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA); 10) – Ofício GAB
nº 89/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao pedido de informações nº 21/2017,
de autoria do vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações
sobre os gastos com transporte e alimentação com a educação municipal; 11) –
Ofício GAB nº 91/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao pedido de informações
nº 19/2017, de autoria do vereador Vitor Naressi Netto, referente aos inadimplentes
com conta de água no município; 12) – Ofício GAB nº 92/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao requerimento nº 37/2017, de autoria do vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, solicitando cópias dos últimos alvarás que permitiram
construções de loteamento no município; 13) – Ofício GAB nº 93/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao pedido de informações nº 16/2017, de autoria do vereador
Vitor Naressi Netto, solicitando informações referentes a arrecadação em virtude de
irregularidades no estacionamento rotativo; 14) – Ofício GAB nº 99/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao pedido de informações nº 05/2017, de autoria da
vereadora Luciana Batista, referente à máquinas em manutenção; 15) – Ofício GAB
nº 100/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao pedido de informações nº
06/2017, de autoria da vereadora Luciana Batista, referente a consertos efetuados
em veículos da frota municipal; 16) – Ofício GAB nº 101/2017, do Prefeito Municipal,
em atenção ao requerimento nº 76/2017, de autoria do vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, a respeito de campanha de conscientização de despejo de lixo; 17) –
Ofício GAB nº 102/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao pedido de
informações nº 28/2017, de autoria do vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
referente a cobrança de IPTU de imóvel localizado na Rua Martiminiano dos Santos;
18) – Ofício GAB nº 105/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao pedido de
informações nº 24/2017, de autoria da vereadora Luciana Batista, referente ao
abastecimento de veículos da municipalidade; 19) – Ofício GAB nº 107/2017, do
Prefeito Municipal, em atenção ao pedido de informações nº 04/2017, de autoria do
vereador José Antonio Camargo de Castro, a respeito das ligações de água e
energia elétrica na ASCOBAR (Associação Comunitária dos Bairros da Raia); 20) –
Ofício GAB nº 108/2017, do Prefeito Municipal, Senhor Ademir Alves Lindo, em
atenção ao pedido de informações nº 17/2017, de autoria do vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações quanto ao transporte público
coletivo municipal; 21) – Carta 0115/2017-GMRC-1/GESUV/SONE-SPI, do Gerente
de Suporte de Vendas dos Correis, Senhor Maurício Claro, referente a Política
Comercial dos Correios; 22) – Ofício do vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, solicitando cópia reprográfica do Ofício nº 0294/2017 – 1º PJA – JDS
(Ref: MP 38.0531.0000016/2017-9, subscrito pelo Promotor de Justiça Assessor da
Assessoria Jurídica – Crimes de Prefeitos do Ministério Público do Estado de São
Paulo, Senhor Reynaldo Mapelli Júnior, solicitando cópia da Lei Orgânica do
Município de Pirassununga, Leis de Diretrizes Orçamentárias para os exercícios de
2008 a 2012 e Leis Municipais de referido período que autorizam repasse de verbas
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da Prefeitura Municipal para o CPAI (Centro Pirassunuguense de Assistência à
Infância); 23) – Ofício do Presidente da Câmara Municipal, vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, encaminhando os Balancetes de Receita e
Despesas referentes ao mês de fevereiro/2017; 24) – Ofício CGCRRM nº 252/17, do
Conselheiro-Substitutivo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Senhor
Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, referente a execução de obras de conclusão da
construção da estação de tratamento de esgotos sanitários; 25) – Ofício do
Comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin,
agradecendo o convite e informando estar impossibilitado de comparecer ao Ato
Solene de Homenagem às Policiais Militares; 26) – Ofício, de José Gomes da Silva
Filho da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, solicitando cópia do contrato
celebrado entre a Câmara Municipal e a VUNESP; 27) – Ofício, do Deputado João
Caramez da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, convidando para a
Sessão Solene em homenagem ao Dia Estadual do turismo e conceder o colar de
Honra ao Mérito Legislativo do Estado de São Paulo ao Senhor Jarbas Favoretto, a
ser realizada dia 20 de março de 2017; 28) – E-mail, do Prefeito Municipal Ademir
Alves Lindo, convidando os Edis para anúncio do novo Secretário de Finanças,
realizado dia 06 de março de 2017. As Indicações a seguir foram encaminhadas ao
Prefeito Municipal: 29) - Indicação nº 136/2017, de autoria do Vereador Edson
Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de instalar entre
as ruas Santa Inês, São Cristovão e Santa Helena, um pequeno polo empresarial ou
industrial; 30) - Indicação nº 137/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar a
limpeza geral da praça do Bairro Jardim Morumbi; 31) - Indicação nº 138/2017, de
autoria dos vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de reformar o prédio da antiga Kanebo Indústria Algodoeira,
transformando-a em Creche; 32) - Indicação nº 139/2017, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o recapeamento das ruas do Jardim Veneza; 33) - Indicação nº 140/2017,
de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente, a realizar limpeza geral da rotatória
do Bairro Jardim São Lucas; 34) - Indicação nº 141/2017, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar a realização da limpeza geral da Praça do Idoso, na Vila Pinheiro; 35) Indicação nº 142/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de ordenar estudos sobre as
árvores presentes em áreas públicas do Município, para mapeamento das com risco
de queda; 36) - Indicação nº 143/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares
da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o retorno na entrega de medicamentos no Posto de
Saúde da Vila São Pedro; 37) - Indicação nº 144/2017, de autoria dos vereador Vitor
Naressi Netto, José Antonio Camargo de Castro, Natal Furlan e Paulo Sérgio Soares
da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de reforçar a segurança na Escola Eloy Chaves e reponha
eletrodomésticos para realização da merenda dos alunos; 38) - Indicação nº
145/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de, juntamente com o DEMUTRAN, pintar faixa de pedestre
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e realizar rebaixamento do canteiro central na Avenida Newton Prado, próximo a
“Casa do Construtor”; 39) - Indicação nº 146/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar
o Setor competente a atualizar os números constantes na lista telefônica da
Prefeitura; 40) - Indicação nº 147/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de agilizar a compra e
liberação dos uniformes e materiais adequados para o trabalho dos salva vidas na
Cachoeira de Emas; 41) - Indicação nº 148/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de agilizar as
instalações de braços de iluminação nas vias públicas da cidade; 42) - Indicação nº
149/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de instalar iluminação pública na Rua Joaquim Jorge Port,
na Vila Beck; 43) - Indicação nº 150/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de soltar alevinos de
peixes nos locais onde existe água parada, combatendo a proliferação de insetos
peçonhentos; 44) - Indicação nº 151/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de promover a pintura
de sinalização de trânsito no solo, colocação de placas, pintura de faixas de
pedestres em toda extensão da Avenida Germano Diz; 45) - Indicação nº 152/2017,
de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de transferir a data do pagamento do funcionalismo público para a
última sexta-feira do mês, em atenção as reivindicações dos servidores; 46) Indicação nº 13/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de dotar o trecho da Rua Capitão
Maneco até a Avenida Painguás, de rede de iluminação pública; 47) - Indicação nº
154/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de realizar a manutenção asfáltica da Rua Amador Bueno;
48) - Indicação nº 155/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de adquirir uma máquina trituradora de
galhos e folhas; 49) - Indicação nº 156/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de criar um posto de
atendimento de informações, orientações e atualizações dos dados habitacionais
dos munícipes; 50) - Indicação nº 157/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de formar
uma parceria com a Justiça Comum Estadual, visando aplicação de penas
alternativas aos condenados; 51) - Indicação nº 158/2017, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de ordenar melhorias na praça localizada na Avenida da Nações, no
Jardim das Laranjeiras; Os Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados
ao Prefeito Municipal: 52) – Pedido de Informações n° 42/2017, de autoria da
vereadora Luciana Batista, solicitando informações a respeito das obras das
Unidades de Saúde do Jardim das Laranjeiras e Vila Esperança; 53) – Pedido de
Informações n° 43/2017, de autoria da vereadora Luciana Batista, referente a
retirada de pneus de veículos de transporte para colocação no caminhão basculante
prefixo 230; 54) – Pedido de Informações n° 44/2017, de autoria dos vereadores
Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, solicitando informações sobre o contrato com a
empresa “STARCYCLES”, responsável pela coleta de lixo biológico; 55) – Pedido de
Informações n° 45/2017, de autoria dos vereadores Edson Sidinei Vick, Wallace
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Ananias de Freitas Bruno e Luciana Batista, a respeito do Decreto que instala estado
de calamidade financeira no Município; 56) – Pedido de Informações n° 46/2017, de
autoria do vereador Natal Furlan, a respeito das cobranças de IPTU e Taxa de
Sinistro que é destinada ao Corpo de Bombeiros; 57) – Pedido de Informações n°
47/2017, de autoria do vereador Natal Furlan, solicitando informações referentes a
locação e arrecadação com os boxes localizados no Centro Comercial “Eunice
Rosa”, em Cachoeira de Emas; 58) – Pedido de Informações n° 48/2017, de autoria
do vereador Natal Furlan, a respeito da atividade do Departamento de Habitação do
Município; 59) – Pedido de Informações n° 49/2017, de autoria do vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações sobre processo licitatório, para
aquisição de 02 (duas) pás carregadeiras, para Autarquia Municipal SAEP – Serviço
de Água e Esgoto de Pirassununga. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos requerimentos: 60) Requerimento n° 97/2017, de autoria do vereador José Antonio Camargo de Castro,
e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à família enlutadas
sinceras condolências pelo passamento da Senhora Apparecida Coito Musetti.
Aprovado por unanimidade de votos; 61) - Requerimento n° 98/2017, de autoria da
vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida
à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento da Senhora Marina Célia
Benini dos Santos. Aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento n°
99/2017, de autoria da vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis,
para que seja transmitido votos de elevadas congratulações à Guarda Civil Municipal
de Pirassununga, como aos Guardas Fábio Carlos da Silva e Messias Andre Becker,
pelo levantamento de verba para reforma nos veículos da corporação. Usou da
palavra o vereador Vick. Em seguida, usou da palavra o vereador Natal Furlan. Logo
após, fez uso da palavra a vereadora Luciana Batista. E por fim, usou da palavra o
vereador Wallace Ananias de Freitas. Colocado em discussão, aprovado por
unanimidade dos votos; 63) - Requerimento n° 100/2017, de autoria do vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que seja
transmitido votos de elevadas congratulações ao Padre José Antonio Alves dos
Santos e todos da Quase Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Vila Redenção,
pelo processo de elevação de Igreja à Paróquia da mesma. Aprovado por
unanimidade de votos; 64) - Requerimento n° 101/2017, de autoria do vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, para que seja
encaminhada Moção de Aplauso, ao Deputado Estadual Álvaro Batista Camilo, pela
iniciativa da “Lei dos Pancadões”. Aprovado por unanimidade de votos; 65) Requerimento n° 102/2017, de autoria do vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais seis edis, para que o Ministro da Saúde Dr. Ricardo José Magalhães Barros
interceda pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), para que
seja reconhecida e homologada como Centro Especializado em Reabilitação.
Aprovado por unanimidade de votos; 66) - Requerimento n° 103/2017, de autoria do
vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que
seja enviada Moção de Repúdio, às Lideranças Partidárias da Câmara dos
Deputados e Senado Federal, às alterações na Lei Geral de Telecomunicações,
atendendo assim ao clamor popular. Aprovado por unanimidade de votos. O
vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa pede a leitura e votação em bloco dos
requerimentos de urgência dos Projetos de Lei nºs: 28, 29, 30, 31 e 32/2017.
Colocado em discussão, aprovado por unanimidade dos votos. 67) - Requerimento
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n° 92/2017, de autoria do vereador Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais nove
edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência na
presente sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 28/2017, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Associação Sócio-Ambiental Sementes do
Amanhã – ASA II e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos; 68)
- Requerimento n° 93/2017, de autoria do vereador Edson Sidinei Vick, e subscrito
por mais oito edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime
de urgência na presente sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 29/2017, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, para execução dos serviços de “Média
Complexidade, Alta Complexidade”, nos termos do Plano Operativo Anual – POA.
Aprovado por unanimidade de votos; 69) - Requerimento n° 94/2017, de autoria do
vereador Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis, para que seja incluído na
Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência na presente sessão ordinária, o
Projeto de Lei nº 30/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio
com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, objetivando a
prestação de serviços de Terapia Renal Substitutiva aos portadores de insuficiência
real aguda e crônica, devidamente encaminhados pela rede pública municipal.
Aprovado por unanimidade de votos; 70) - Requerimento n° 95/2017, de autoria do
vereador Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis, para que seja incluído na
Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência na presente sessão ordinária, o
Projeto de Lei nº 31/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio
com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, objetivando
incrementar a política de atendimento de urgência e emergência no âmbito do
Sistema Único de Saúde – SUS. Aprovado por unanimidade de votos; 71) Requerimento n° 96/2017, de autoria do vereador Edson Sidinei Vick, e subscrito por
mais oito edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de
urgência na presente sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 32/2017, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, objetivando a execução do Programa Saúde da
Família – PSF. Aprovado por unanimidade de votos. Logo após, Sr. Presidente
Leonardo Francisco Sampaio de Souza consultou o 1º Secretário, Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, se haviam Vereadores inscritos para falar no Expediente.
Usou da palavra na tribuna o vereador inscrito Jeferson Ricardo do Couto, aparteado
pela vereadora Luciana Batista. Em seguida, o já inscrito vereador Edson Sidinei
Vick, usou da palavra na tribuna, aparteado pelos vereadores Vitor Naressi Netto e
Paulo Eduardo Caetano Rosa. Logo após, usou da palavra na tribuna, a já inscrita
vereadora Luciana Batista, aparteada pelo vereador Natal Furlan. Em seguida, o já
inscrito vereador José Antonio Camargo de Castro, usou da palavra na tribuna.
Continuando, usou da palavra na tribuna o já inscrito vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, aparteado pelo vereador Natal Furlan. A seguir, usou da palavra na
tribuna, o já inscrito vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, aparteado pelos
vereadores Natal Furlan, Edson Sidinei Vick e Jeferson Ricardo do Couto. Em
seguida, o Sr. Presidente, vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
solicitou ao vice-Presidente vereador Edson Sidinei Vick que assumisse a direção
dos trabalhos. Usou da palavra na tribuna, o já inscrito vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, aparteado pelos vereadores José Antonio Camargo de
Castro e Natal Furlan. Após o Sr. Presidente reassumir, usou da palavra na tribuna o
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vereador Vitor Naressi Netto, aparteado pelo vereador Natal Furlan. Em seguida,
usou da palavra o já inscrito vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, aparteado pelos vereadores Edson Sidinei Vick, José Antonio Camargo
de Castro, Jeferson Ricardo do Couto, Vitor Naressi Netto e Wallace Ananias de
Freitas Bruno. Não havendo mais vereadores inscritos, o Sr. Presidente Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, passou a Ordem do Dia: O vereador Wallace
Ananias de Freitas solicitou a votação em bloco dos Projetos de Lei em regime de
urgência. Colocado em discussão, aprovado por unanimidade dos votos. 01) PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 28/2017, de autoria do
Prefeito Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Associação Sócio-Ambiental Sementes do Amanhã – ASA II e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade de votos; 02) - PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 29/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, para execução dos serviços de “Média
Complexidade, Alta Complexidade”, nos termos do Plano Operativo Anual – POA.
Aprovado por unanimidade de votos; 03) - PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 30/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, objetivando a prestação de serviços de Terapia Renal
Substitutiva aos portadores de insuficiência real aguda e crônica, devidamente
encaminhados pela rede pública municipal. Aprovado por unanimidade de votos; 04)
- PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 31/2017, de autoria do
Prefeito Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, objetivando incrementar
a política de atendimento de urgência e emergência no âmbito do Sistema Único de
Saúde – SUS. Aprovado por unanimidade de votos; 05) - PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 32/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, objetivando a execução do Programa Saúde da
Família – PSF. Aprovado por unanimidade de votos; 06) - SEGUNDA DISCUSSÃO
do Projeto de Lei nº 23/2017, de autoria do vereador Edson Sidinei Vick, que dispõe
sobre a apresentação de artistas locais na abertura de shows musicais nacionais e
internacionais realizados no Município de Pirassununga e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade de votos; 07) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 24/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o aumento e
criação de vagas no Quadro de Pessoal do Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga – SAEP. Retirado pelo Executivo Municipal, conforme Ofício nº
039/2017, objeto protocolado na Secretaria da Câmara sob o nº 00857, de
06/03/2017; 08) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 26/2017, de autoria
do vereador Jeferson Ricardo do Couto, que regulamenta, reconhece e protege o
Cão Comunitário e dá outras providências. Retirado por falta de pareceres das
Comissões Permanentes; 09) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
27/2017, de autoria do vereador Edson Sidinei Vick, que acrescenta o nome de
Santa Luzia na Praça São Cristóvão e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade de votos. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr.
Secretário, Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, se haviam Vereadores
inscritos para falar na Explicação Pessoal. Usou da palavra o vereador inscrito
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Edson Sidinei Vick, aparteado pelos vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa,
Luciana Batista, Natal Furlan e José Antonio Camargo de Castro. Por fim, usou da
palavra na tribuna o vereador já inscrito Wallace Ananias de Freitas Bruno,
aparteado pelos vereadores Natal Furlan, José Antonio Camargo de Castro, Edson
Sidinei Vick e Jeferson Ricardo do Couto. Não havendo mais vereadores inscritos, o
Sr. Presidente deu por encerrada a presente Sessão Ordinária. E para constar,
Jéssica Pereira de Godoy, Analista Legislativo 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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