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Ata nº 2905 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 09 de maio de 2017. Ao nono dia do mês de maio de dois mil e dezessete, às 20
horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2905ª 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 2904 da Sessão Ordinária de 02 de maio 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.
Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) – Ofício nº 071/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 58/2017, que visa alterar dispositivo da Lei Municipal nº
5.078, de 9 de março de 2017, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio
com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, visando a
transferência de recursos financeiros provenientes do Fundo Nacional de
Saúde/Ministério da Saúde, 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;
02) – Ofício nº 075/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 60/2017, que dispõe sobre a correta implantação do Portal da
Transparência e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 03) – Ofício nº 076/2017,
do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 59/2017, que
visa alterar dispositivo da Lei nº 5.096, de 5 de maio de 2017, que autoriza o Poder
Executivo a parcelar débitos tributários de qualquer natureza e outras receitas
concedendo a exclusão das multas e juros moratórios e dá outras providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 04) – Ofício nº 070/2017, do Prefeito Municipal encaminhando
o veto total ao Projeto de Lei nº 34/2017, que visa autorizar o SAEP a receber na
fatura de água doações destinadas a todas as entidades sem fins lucrativos
conveniadas com o Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 05) – Ofício GAB nº 259/2017, do
Prefeito Municipal, solicitando 04 (quatro) cópias autenticadas do Termo de Posse do
Prefeito; 06) – Ofício GAB nº 252/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido
de Informações nº 73/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, solicitando informações quanto a providências para convênio com a
Associação dos Pacientes Renais Crônicos de Pirassununga e Região “Professor
Caetano do Carmo” - APREC; 07) – Ofício GAB nº 242/2017, do Prefeito Municipal,
em atenção ao Pedido de Informações nº 81/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, quanto a falta de Código de Endereçamento Postal – CEP em
algumas localidades do Município; 08) – Ofício GAB nº 250/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 83/2017, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, referente a retirada de equipe da Guarda Civil
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Municipal que atuava juntamente com a Polícia Militar; 09) – Ofício GAB nº
251/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 95/2017,
de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick, Luciana Batista e Wallace Ananias de
Freitas Bruno, solicitando informações quanto a suplementações entre rubricas
orçamentárias, na Lei Orçamentária de 2017; 10) – Ofício GAB nº 253/2017, do
Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 89/2017, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, referente a iluminação pública em
trecho da Avenida Painguás; 11) – Ofício GAB nº 254/2017, do Prefeito Municipal,
em atenção ao Pedido de Informações nº 85/2017, de autoria dos Vereadores Edson
Sidinei Vick, Luciana Batista e Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando
informações sobre procedimento licitatório para fornecimento de exames
laboratoriais; 12) – Ofício GAB nº 255/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 87/2017, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick,
Luciana Batista e Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações quanto
a aquisição de massa asfáltica pelo SAEP; 13) – Convite da Associação Regional de
Engenheiros e Agrônomos – AREA, para a Palestra “Responsabilidades
Administrativas, Criminal e Civil por Acidentes no Meio de Ambiente do Trabalho”,
que se realizará em 23/05/2017 às 19h, na sede da AREA; 14) – Convite do
Comandante da 3º Companhia do 36º Batalhão de Polícia Militar do Interior, para a
“Audiência Pública de Prestação de Contas à Comunidade Pirassununguense”, que
se realizou em 08/05/2017 na ACIP; 15) – Convite da Paróquia Santa Rita de
Cássia, para a 51ª Festa em Louvor a Santa Rita de Cássia, que se realizará de
29/04 a 28/05/2017; 16) – Convite do Comandante do 13º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, Coronel Eduardo Xavier Ferreira Glaser Migon, para a Solenidade em
Comemoração ao Dia da Cavalaria, que se realizará em 12/05/2017 às 10h; 17) –
Convite do Comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário
Augusto Baccarin, para a Cerimônia Militar Alusiva ao 58º Aniversário do
Destacamento – DTCEA-YS, a realizar-se dia 26/05/2017; 18) – Ofício do Senhor
Danilo Fernandes, solicitando troca de lâmpada na Rua Ezequiel Pereira Tangerino
Filho; 19) – Ofício da empresa Imagenet, solicitando atestado de fornecimento de
serviços de streaming de áudio e vídeo, desenvolvimento e hospedagem de site e emails à Câmara Municipal de Pirassununga; 20) – Ofício do Senhor Thiago Pavão
Marquesini, externando seu feedback sobre a implantação do novo site da Câmara
Municipal; 21) – Ofício do advogado Otacilio José Barreiros, requerendo cópia do
processo administrativo TC-2909/026/14, referente às contas do Exercício 2014 da
Câmara Municipal; 22) – Ofício do advogado Otacilio José Barreiros, requerendo
cópia dos atos que discriminem as atribuições dos cargos em Comissão: Diretor
Geral de Secretaria, Assessor Jurídico, Assessor Legislativo, Diretor de
Departamento de Finanças, Assessor de Gabinete e Assessor Adjunto de Gabinete,
vigentes no exercício de 2014, bem como atos que nomearam os ocupantes desses
cargos; 23) – Ofício nº 233/2017-1 do Promotor de Justiça Luis Henrique Rodrigues
de Almeida, solicitando resposta ofertada pelo Executivo Municipal ao pedido de
informações nº 62/2017, sobre contratação e pagamento de exames laboratoriais;
24) – Ofício do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, requerendo cópia da gravação
do áudio da fala do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa durante o Expediente na
Sessão Ordinária de 02 de maio de 2017; 25) – Ofício do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando cópia reprográfica do Ofício nº
233/2017-1, do Promotor de Justiça Luis Henrique Rodrigues de Almeida, que
solicita encaminhamento da resposta ofertada ao Pedido de Informações nº 62/2017;

-2-

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811
Estado de São Paulo
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

26) – Ofício do Diretor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – USP,
Professor Paulo José do Amaral Sobral, agradecendo o convite para Audiência
Pública sobre os Projetos de Lei nºs 45, 46, 47, 48, 49 e 50/2017, e justificando
ausência; 27) – Ofício do Comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro do
Ar Mário Augusto Baccarin, agradecendo o convite para Audiência Pública sobre os
Projetos de Lei nºs 45, 46, 47, 48, 49 e 50/2017, e justificando ausência; 28) – Ofício
CM nº 102/2017, do Presidente da Câmara Municipal de Araras, Vereador Pedro
Eliseu Sobrinho, encaminhando Moção de Repúdio à proposta PEC 287/2016, sobre
a Reforma da Previdência Social; 29) – Ofício CG/206/2017-c, do Presidente da
Câmara Municipal da Instância Turística de Tupã, Vereador Valter Moreno Panhossi,
encaminhando Moção nº 22/2017, pela rejeição à proposta PEC 287/2016, sobre a
Reforma da Previdência Social; 30) – Convite do Presidente da Câmara Municipal
de Tambaú, Vereador Dr. Leonardo Teixeira Spiga Real, para Sessão Solene de
outorga de Homenagem do Dia Internacional da Mulher, realizado em 10/03/2017;
31) – Convite do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
Deputado Fernando Capez, para Sessão Solene com a finalidade de homenagear o
Dia do Consumidor, realizado em 17/03/2017; 32) – Convite da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, para o evento “Produzindo Transparência –
Acesso à Informação Pública”, realizado em 09/03/2017; 33) – Comunicado n°
CM011401/2017, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 495.526,84); 34) – Convite
da Diretoria Executiva do Hospital Terapêutico “Missão Resgate” - Unidade
Pirassununga, para Inauguração de suas Instalações, realizado em 05/05/2017. As
Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito
Municipal: 35) - Indicação nº 368/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de entrar em contato com a
Viação Pirassununga Ltda., permissionária do transporte coletivo de nossa cidade,
no sentido de aumentar os horários de ônibus em todas as linhas que servem o
Município; 36) - Indicação nº 369/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de transformar a Rua José
Carlos Leme Franco Guimarães em Avenida, iniciando-se na Rotatória do Jardim
Treviso até atingir a Rua Benedito Sampaio, Jardim Margarida; 37) - Indicação nº
370/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de ordenar o asfaltamento de toda área onde se
realiza a feira livre aos domingos, ao lado de Centro de Eventos Dona Belin; 38 ) Indicação nº 371/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que
o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de ordenar a limpeza da última rotatória
da Avenida Juca Costa, proximidades da Rodovia SP-225; 39) - Indicação nº
372/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar o Setor de Trânsito promover a
pintura de trânsito na Rua José Aranha, proximidades da Faculdade Anhanguera;
40) - Indicação nº 373/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de, juntamente com a Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo, determinar um local adequado para manter os
animais, após a participação no desfile da Semana Nenete, com tambores ou
cochos de águas para hidratá-los; 41) - Indicação nº 374/2017, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de aplicação do Anteprojeto de Lei em anexo, que determina a criação
de um programa contínuo de diagnóstico e tratamento de diabetes em crianças
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atendidas na rede pública municipal de educação e dá outras providências; 42 ) Indicação nº 375/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de atender o
pedido de contribuinte, determinando providências quanto a iluminação pública,
poda de árvores e ainda maior segurança na Rua Ezequiel Pereira Tangerino Filho;
43) - Indicação nº 376/2017, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Paulo
Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de realizar as melhorias necessárias na Avenida Germano
Dix, ao lado da APAE, permitindo-se a fixação de comércio ambulante no período da
noite; 44) - Indicação nº 377/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da
Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de criar um curso de arbitragem para oferecer àqueles que atuam em jogos
amistosos; 45) - Indicação nº 378/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares
da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de ordenar a construção de um centro comunitário na Vila Brás; 46) Indicação nº 379/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar, através de um mutirão, a limpeza geral do Jardim Millenium; 47) Indicação nº 380/2017, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de realizar a aquisição de uma máquina motoniveladora e uma patrol
para zelar pela manutenção das estradas rurais; 48) - Indicação nº 381/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de realizar por meio do setor municipal de trânsito, a Campanha Maio
Amarelo para promover a devida conscientização sobre uma melhor conduta no
trânsito; 49) - Indicação nº 382/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de manter contato com o
Governo do Estado de São Paulo para a criação de um Polo da UNIVESP Universidade Virtual do Estado de São Paulo em nossa cidade; 50) - Indicação nº
383/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de construir sanitários no Centro Comercial “Eunice Alves
Rosa” para uso dos visitantes; 51) - Indicação nº 384/2017, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de criar o
evento “Domingo no Lago” junto ao Lago Municipal “Temístocles Marrocos Leite”, ao
menos um domingo ao mês; 52) - Indicação nº 385/2017, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de dar
ampla publicidade à população aos termos da Lei que alterou os valores da multa
em face das Agências Bancárias, quando descumprirem o prazo determinado para
atendimento aos Munícipes; 53) - Indicação nº 386/2017, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de, através da Secretaria Municipal do Comércio e Indústria, buscar
parceria junto às Empresas Privadas, no sentido de adotarem uma praça pública e
ou um ponto de ônibus; 54) - Indicação nº 387/2017, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
construir um polo esportivo com mini campo de futebol, campo oficial e piscina para
contribuir à prática esportiva da população; 55) - Indicação nº 388/2017, de autoria
dos Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno e Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de dar ampla
divulgação da lei, aos contribuintes que se encontram com seus impostos atrasados
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junto a Municipalidade, inserindo a divulgação também nos boletos de pagamentos
de água, expedidos pelo Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP; 56) –
Pedido de Informações n° 102/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre processos licitatórios da
Municipalidade com as Empresas Romassi Construtora Ltda. e EBCI; 57) – Pedido
de Informações n° 103/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
referente ao aparelho de mamografia que atende ao SUS da cidade; 58) – Pedido de
Informações n° 104/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre
a reforma no campo de futebol do bairro Jardim Olympio Felício; 59) – Pedido de
Informações n° 105/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre
aquisição, consumo de trigo nas merendas escolares da Municipalidade; 60) –
Pedido de Informações n° 106/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista,
Edson Sidinei Vick, Paulo Eduardo Caetano Rosa e Wallace Ananias de Freitas
Bruno, solicitando informações sobre os atendimentos de urgência do SAMU; 61) –
Pedido de Informações n° 107/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista,
Edson Sidinei Vick e Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre conserto de caminhão
(CQZ 6635) prefixo 146; 62) – Pedido de Informações n° 108/2017, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick e Wallace Ananias de Freitas Bruno,
sobre indisponibilidade de acesso ao Portal da Transparência da Prefeitura
Municipal; 63) – Pedido de Informações n° 109/2017, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista, Edson Sidinei Vick e Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando
informações sobre o conserto de veículos da Municipalidade fora da mesma; 64) –
Pedido de Informações n° 110/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, solicitando esclarecimentos sobre a Associação Nosso Desafio
Pirassununga – ANDE; 65) – Pedido de Informações n° 111/2017, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, referente ao andamento das obras de
melhorias da infraestrutura do CEFE “Presidente Médici”. A seguir, o Sr. Presidente
solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse à leitura
dos requerimentos: 66) - Requerimento n° 214/2017, de autoria do vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, 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 59/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que visa alterar
dispositivo da Lei nº 5.096, de 5 de maio de 2017, que autoriza o Poder Executivo a
parcelar débitos tributários de qualquer natureza e outras receitas concedendo a
exclusão das multas e juros moratórios e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade de votos; 67) - Requerimento n° 215/2017, de autoria do Vereador
Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Luiza Dolphini
Zan. Neste momento, o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno requereu que
fosse feita 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. A seguir, foi colocado em votação o Requerimento n°
215/2017, o qual foi aprovado por unanimidade de votos; 68) - Requerimento n°
216/2017, de autoria do vereador Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
da Senhora Maria de Fátima Cardoso. Aprovado por unanimidade de votos; 69) Requerimento n° 217/2017, de autoria do vereador Edson Sidinei Vick, e subscrito
por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Janete Pereira Brito. Aprovado por
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unanimidade de votos; 70) - Requerimento n° 218/2017, de autoria do vereador
Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Maria Altair Pavão
Zanoni. Aprovado por unanimidade de votos; 71) - Requerimento n° 219/2017, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, para
que o Senhor Deputado Estadual Jorge Luis Caruso interceda por Pirassununga,
visando destinar verba de R$100.000,00 (cem mil reais) para a aquisição de uma
ambulância. Aprovado por unanimidade de votos; 72) - Requerimento n° 220/2017,
de autoria dos Vereadores Jeferson Ricardo do Couto e Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais seis edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo que está resgatando e
valorizando a cultura caipira com o retorno do Programa “Ranchinho Alegre”.
Aprovado por unanimidade de votos; 73) - Requerimento n° 221/2017, de autoria do
vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Ellen Rose Farias Santos. Aprovado por unanimidade de votos; 74) - Requerimento
n° 222/2017, de autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Maria Lúcia da Silva. Aprovado por
unanimidade de votos; 75) - Requerimento n° 223/2017, de autoria da vereadora
Luciana Batista, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Antonio Roberto
Porcena. Aprovado por unanimidade de votos; 76) - Requerimento n° 224/2017, de
autoria da vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais nove edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Isaura Ferraz de Campos. Aprovado por unanimidade de votos; 77) - Requerimento
n° 225/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, e subscrito por mais nove edis, para que o Deputado Estadual Rodrigo
Augusto Moraes para que interceda pelos moradores da Vila Brás, visando destinar
verba para a construção de um centro comunitário para esse bairro. Aprovado por
unanimidade de votos; 78) - Requerimento n° 226/2017, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais nove
edis, para que o Deputado Federal José Olímpio Silveira Moraes, o Missionário José
Olímpio interceda por Pirassununga, visando destinar verba para aquisição de uma
máquina motoniveladora a ser utilizada na manutenção das estradas rurais.
Aprovado por unanimidade de votos; 79) - Requerimento n° 227/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que o
Excelentíssimo Senhor Márcio Luiz França Gomes, Vice Governador do Estado de
São Paulo, interceda por Pirassununga, visando a implantação de um polo da
UNIVESP - Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Neste momento, o
Vereador Vitor Naressi Netto requereu que fosse feita somente a leitura dos nomes
dos deputados e valores de verba solicitadas dos requerimentos de sua autoria,
sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. A seguir, foi colocado em
votação o Requerimento n° 227/2017, o qual foi aprovado por unanimidade de votos;
80) - Requerimento n° 228/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais oito edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal
Jeferson Alves de Campos interceda por Pirassununga, visando destinar o importe
de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a serem aplicados em melhorias
de infraestrutura urbana. Aprovado por unanimidade de votos; 81) - Requerimento n°
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229/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis,
para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Nelson Marquezelli interceda
por Pirassununga, visando destinar verba para aquisição de uma máquina
motoniveladora a ser utilizada na manutenção das estradas rurais de nossa cidade.
Aprovado por unanimidade de votos; 82) - Requerimento n° 230/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, para que o
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Walter Shindi Ihoshi interceda por
Pirassununga, visando destinar o importe de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta
mil reais) a serem aplicados em melhorias de infraestrutura urbana. Aprovado por
unanimidade de votos; 83) - Requerimento n° 231/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, para que o Excelentíssimo Senhor
Deputado Federal Marcio Luiz Alvino de Souza interceda por Pirassununga, visando
destinar o importe de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a serem
aplicados na aquisição de 02 (dois) aparelhos de ultrassonografia. Aprovado por
unanimidade de votos; 84) - Requerimento n° 232/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações aos proprietários da Cosmoderma Indústria e Comércio,
que inaugurou suas instalações no Bairro Cantareira, no último dia 1º de maio.
Aprovado por unanimidade de votos; 85) - Requerimento n° 233/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que o
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Nelson Marquezelli interceda por
Pirassununga, visando destinar verbas neste e para o próximo exercício, à Santa
Casa de Pirassununga, visando auxiliar na condução dos trabalhos. Aprovado por
unanimidade de votos; 86) - Requerimento n° 234/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ademir Alves
Lindo e ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Roberto
Donizeti Bragagnollo por abrir os portões do Lago Municipal “Temístocles Marrocos
Leite” e oferecer um grande evento ao trabalhador, no dia 1º de maio. Aprovado por
unanimidade de votos; 87) - Requerimento n° 235/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Prefeito do Campus USP “Fernando Costa”, Ilustríssimo
Senhor Prof. Dr. Flávio Vieira Meirelles pela concretização de mais uma fase do
Projeto “Vamos de bike”, que se iniciou em 2015. Aprovado por unanimidade de
votos; 88) - Requerimento n° 236/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais nove edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal
Nelson Marquezelli interceda por Pirassununga, visando destinar verba para
aquisição de uma máquina motoniveladora a ser utilizada na manutenção das
estradas rurais de nossa cidade. Aprovado por unanimidade de votos; 89) Requerimento n° 237/2017, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto, Paulo
Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado” e José Antonio Camargo de Castro,
e subscrito por mais cinco edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ademir Alves Lindo, ao
Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Esportes, José Lourenço Marinho, e às
equipes campeãs, pelo “Torneio 1º de Maio” em homenagem ao dia do trabalhador.
Aprovado por unanimidade de votos. Logo após, o 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 o já inscrito Vereador José Antonio Camargo de Castro. Em seguida, usou
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da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pelos
Vereadores Natal Furlan e 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, aparteado pelo Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa. Logo após, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Jeferson Ricardo
do Couto. Em seguida, usou da palavra o já inscrito Vereador Vitor Naressi Netto,
aparteado pelos vereadores Edson Sidinei Vick e Jeferson Ricardo do Couto, o qual
foi contraparteado pelo vereador Edson Sidinei Vick. Logo após, usou da palavra na
tribuna o já inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, aparteado pelo
Vereador Natal Furlan. A seguir, 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. Continuando, o Sr.
Presidente reassumiu os trabalhos e passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 59/2017, de autoria do Executivo
Municipal, que visa alterar dispositivo da Lei nº 5.096, de 5 de maio de 2017, que
autoriza o Poder Executivo a parcelar débitos tributários de qualquer natureza e
outras receitas concedendo a exclusão das multas e juros moratórios e dá outras
providências. Em discussão, usou da palavra o Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 59/2017, foi aprovado por
unanimidade dos votos; 02) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 55/2017,
de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o acesso à informação,
proteção, resgate, captura e remoção de abelhas silvestres nativas no Município de
Pirassununga e dá outras providências. Em discussão, usou da palavra o Vereador
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 para que pudesse fazer uso da
palavra. Usou da palavra o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho.
Reassumindo os trabalhos, o Sr. Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº
55/2017, o qual foi aprovado por unanimidade dos votos; 03) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 57/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, que reconhece, regulamenta e protege o Cão Comunitário, dando outras
providências e alterando a Lei nº 3.053, de 25/06/2001. Aprovado por unanimidade
dos votos. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário se
haviam Vereadores inscritos para falar na Explicação Pessoal. Usou da palavra o
Vereador Jeferson Ricardo do Couto. Em seguida, usou da palavra o já inscrito
Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pelo Vereador Natal Furlan. Por fim, usou da
palavra na tribuna o já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, aparteado
pelos Vereadores Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, Wallace
Ananias de Freitas Bruno e Luciana Batista. Não havendo mais Vereadores inscritos,
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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