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Ata nº 2907 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 23 de maio de 2017. Ao vigésimo terceiro dia do mês de maio de dois mil e
dezessete, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2906ª 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 2906 da Sessão Ordinária de 16 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 GAB nº 285/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 92/2017, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, referente ao concurso público realizado para contratação
de agentes comunitários de saúde; 02) – Ofício GAB nº 286/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 96/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, solicitando esclarecimentos sobre o reajuste salarial
dos servidores municipais; 03) – Ofício GAB nº 283/2017, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações nº 99/2017, de autoria dos Vereadores Edson
Sidinei Vick, Luciana Batista e Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre o
encerramento dos atendimentos por psicólogos e fonoaudiólogos junto a Secretaria
Municipal de Direitos Humanos; 04) – Ofício GAB nº 287/2017, do Prefeito Municipal,
em atenção ao Pedido de Informações nº 111/2017, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, referente a aplicação de verba recebida para aplicação na
infraestrutura do CEFE “Presidente Médici”; 05) – Ofício GAB nº 288/2017, do
Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 106/2017, de autoria
dos Vereadores Edson Sidinei Vick, Luciana Batista, Paulo Eduardo Caetano Rosa e
Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando esclarecimentos sobre o não
recebimento de proventos pelos profissionais médicos do SAMU; 06) – Ofício do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando cópia reprográfica do Pedido
de Informações nº 58/2017, de sua autoria, que versa sobre o terreno localizado
entre a Rua Siqueira Campos e as Avenidas Capitão Antonio Joaquim Mendes e
Juca Costa, bem como a resposta encaminhada pelo Executivo Municipal, por meio
do Ofício GAB nº 207/2017; 07) – Convite do Comandante da 3ª Companhia do 36º
Batalhão de Polícia Militar do Interior, Capitão PM Neymar Pereira dos Santos,
convidando para a “Solenidade de Valorização Policial Militar”, a realizar-se dia
29/05/2017; 08) – Ofício do Diretor Artístico da Cia. de Teatro Apetrechos, Rafael
Bolito Pelaes, para a apresentação do espetáculo “Chão de Retalhos”, realizado nos
dias 19, 20 e 23/05/2017, no Teatro Municipal “Cacilda Becker”; 09) – Ofício do
advogado Daniel Costa Rodrigues, solicitando certidão com informações referentes
ao processo proveniente da denúncia nº 02298, de 12/11/2012, que foi extinto sem
julgamento do mérito; 10) – Ofício nº 254/2017, do Presidente da Câmara Municipal
de Mococa, Carlos Henrique Lopes Faustino, encaminhando cópia da Moção nº
066/2017, de autoria de todos os Vereadores, contra a PEC nº 287/16, que versa
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sobre mudanças na Previdência Social; 11) – Ofício nº 94/2017-dv, do Presidente da
Câmara Municipal de São João da Boa Vista, Gérson Araújo Pinto, encaminhando
cópia da Moção de Repúdio nº 16/2017, contrária a reforma política; 12) – Ofício do
1º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Luiz Fernando T.
Ferreira, agradecendo homenagem prestada mediante o requerimento nº 113/2017;
13) – Ofício do Comandante da 3ª Companhia do 36º Batalhão de Polícia Militar do
Interior, Capitão PM Neymar Pereira dos Santos, solicitando lista de e-mail das
autoridades do Município de Pirassununga; 14) – Ofício nº 003-SCS/Cmdo 9ª RM,
do Comandante da 9º Companhia Região Militar, General de Brigada Carlos
Henrique Teche, agradecendo homenagem prestada mediante o requerimento nº
195/2017; 15) – Convite do Presidente da Câmara Municipal de Tambaú, Dr.
Leonardo Teixeira Spiga Regal, para Sessão Solene de outorga de Título de Policial
Padrão, realizado dia 20/04/2017; 16) – Comunicado n° CM040464/2017, do
Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros à Prefeitura
Municipal de Pirassununga, (R$ 282.190,56); 17) – Comunicado n° CM040465/2017,
do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros à
Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 24.000,00); 18) – Comunicado n°
CM040466/2017, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 19.800,00); 19) –
Comunicado n° CM040467/2017, do Ministério da Educação, informando a liberação
de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 24.000,00); 20)
– Comunicado n° CM040468/2017, do Ministério da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$
18.000,00); 21) – Comunicado n° CM040469/2017, do Ministério da Educação,
informando a liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de
Pirassununga, (R$ 18.000,00); 22) – Comunicado n° CM040470/2017, do Ministério
da Educação, informando a liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal
de Pirassununga, (R$ 18.000,00); 23) – Comunicado n° CM040471/2017, do
Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros à Prefeitura
Municipal de Pirassununga, (R$ 33.600,00); 24) – Convite da ABRACAM –
Associação Brasileira de Câmaras Municipais, para a 5ª Mobilização Nacional de
Vereadores, realizada nos dias 09, 10 e 11/05/2017; 25) – Informativo da ARESPCJ
– Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí, edição nº 26, março/2017; 26) – Convite da Consultoria IBRAP,
para o Curso “A Reforma Administrativa na Administração Pública Municipal”,
realizado de abril a julho/2017; 27) – Boletim CNM, edição de abril de 2017; 28) –
Revista RADIS, edição nº 175, abril/2017; 29) – Convite da UNV – União Nacional
dos Vereadores, para homenagem aos Presidentes das Câmaras Municipais de todo
País, que ocorreu nos dias 17, 18, 19, 20 e 21/05/2017. As Indicações e Pedidos de
Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito Municipal: 30) - Indicação nº
403/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de realizar o pagamento igual para os Servidores que
exercem a mesma atividade, mesmo para àqueles que não deram entrada em
reclamações trabalhistas; 31) - Indicação nº 404/2017, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de construir uma praça no bairro Jardim Verona, bem como colocação de bancos e
plantio de árvores e flores; 32) - Indicação nº 405/2017, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar o setor competente promover a limpeza geral da praça que se localiza
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no entroncamento dos bairros, Jardim Terras de São José e Jardim Verona II; 33) Indicação nº 406/2017, 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 obesidade crianças atendidas na rede pública municipal de educação
e dá outras providências, pelo grande alcance social da matéria; 34) - Indicação nº
407/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente, promover os reparos
necessários no leito carroçável da estrada Municipal PI 112, “Ricieri Scatolin”, bem
como consertar a ponte que está em péssimas condições e representa perigo de
desabamento; 35) - Indicação nº 408/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de criar mais
uma vaga para o cargo de arquiteto responsável pela aprovação de projetos de
construção, na Secretaria Municipal de Planejamento; 36) - Indicação nº 409/2017,
de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de reunir os médicos e enfermeiros que possuem vínculos
com a Administração, visando chegarem a um consenso quanto aos principais
remédios que são receitados, para que a Secretaria Municipal de Saúde adquira
menos remédios que tenham a mesma composição; 37) - Indicação nº 410/2017, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente promover a limpeza geral
da praça que se localiza no entroncamento dos bairros, Jardim Terras de São José e
Jardim Verona II; 38) - Indicação nº 411/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar
o Setor competente realizar melhorias na praça localizada ao lado da Escola
Estadual “Professora Osmarina Sedeh Padilha”, Vila Brasil; 39) - Indicação nº
412/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o
asfaltamento da Estrada que dá acesso à Chácara Santa Cruz, Canil Municipal,
Casa Renascer além de outras propriedades; 40) - Indicação nº 413/2017, de autoria
do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar as substituições das
lâmpadas da praça da Vila São Pedro, bem como, poda dos galhos das árvores lá
existentes, tendo em vista que podem atingir a fiação elétrica e causar acidentes;
41) - Indicação nº 414/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o Setor competente realizar a limpeza geral da quadra de esportes da
Vila Redenção; 42) - Indicação nº 415/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o Setor competente realizar a limpeza geral da quadra
de esportes da Vila São Pedro; 43) - Indicação nº 416/2017, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de mandar o setor competente realizar a pintura de solo,
sinais de trânsito e faixas para pedestres nas Ruas da Vila Belmiro; 44) - Indicação
nº 417/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente realizar a
operação Tapa Buracos, na Avenida Paulo Furlan, Cachoeira de Emas; 45) Indicação nº 418/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de instalar no cruzamento da Rua Chico
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Mestre com a Rua Siqueira Campos, o sinal, placa vertical “PARE”, para orientar
qual a rua que é preferencial, bem assim sinais de trânsito com pintura na referida
esquina; 46) - Indicação nº 419/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de designar um carro móvel
apropriado para percorrer a zona rural de nossa cidade, com objetivo de aplicar as
vacinas da Febre Amarela, H1N1 e Gripe nos idosos e crianças que ainda não foram
vacinados; 47) - Indicação nº 420/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de, em contato com o
Superintendente do SAEP, diminuir o valor da taxa cobrada para o escoamento
juntamente com a conta d’água, que se revela alta tendo em vista que o contribuinte
já pagou pela água excedente que se escoará pela rede de Esgoto; 48) - Indicação
nº 421/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar que os fiscais de postura, façam
uma ronda mais amiúde para identificar e punir os infratores que jogam lixos nas
vias públicas; 49) - Indicação nº 422/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de desencadear um
movimento alertando os maus contribuintes que jogam lixos em terrenos baldios e
praças públicas, que serão flagrados e responderão com a multa prevista no Código
de Posturas; 50) - Indicação nº 423/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar os
serviços necessários Centro de Especialidades Médicas “Irmã Leopoldina”; 51) Indicação nº 424/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o Setor competente
realizar a construção de calçadas junto ao terreno existente ao lado do CEM (Centro
de Especialidades Médicas); 52) - Indicação nº 425/2017, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar os Servidores Comissionados a registrarem o ponto
eletrônico, tal qual os demais servidores da Prefeitura; 53) - Indicação nº 426/2017,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de alterar a localização da faixa de pedestres
defronte à antiga entrada da USP (Universidade de São Paulo); 54) - Indicação nº
427/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade criar dois furos profundos de quatro
polegas cada, no leito asfáltico da ponte que liga o anel viário à zona norte, visando
solucionar o acúmulo de água; 55) – Pedido de Informações n° 122/2017, de autoria
do Vereador Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre projeto de lei que
autoriza o parcelamento de débitos municipais; 56) – Pedido de Informações n°
123/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando
informações quanto ao abandono e limpeza do imóvel de número 397 da Rua Santo
Antonio, Vila Brás; 57) – Pedido de Informações n° 124/2017, de autoria dos
Vereadores José Antonio Camargo de Castro, Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado” e Natal Furlan, sobre a realização do evento "Festival Food
Truck", no ano passado, nos dias 19, 20 e 21 de agosto de 2016; 58) – Pedido de
Informações n° 125/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, solicitando informações sobre Termo de Ajustamento de Conduta com o
Ministério Público sobre as lombadas e redutores de velocidades e possibilidade de
recolocar lombadas em pontos da cidade; 59) – Pedido de Informações n° 126/2017,
de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick e Paulo Eduardo
Caetano Rosa, referente ao acompanhamento, feito por crianças matriculadas na
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rede municipal de ensino, com psicóloga, fonoaudióloga e psicopedagoga da
Secretaria Municipal de Direitos Humanos; 60) – Pedido de Informações n°
127/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick, Paulo
Eduardo Caetano Rosa e Wallace Ananias de Freitas Bruno, referente a falta de leite
no setor de merenda escolar para fornecer no café da manhã dos alunos das
escolas municipais e estaduais; 61) – Pedido de Informações n° 128/2017, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick, Paulo Eduardo Caetano
Rosa e Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre o Decreto nº 6.858 de 05 de maio
de 2017, que reduziu consideravelmente os preços públicos para aqueles que
desejam fazer eventos em espaços públicos; 62) – Pedido de Informações n°
129/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, sobre a não
pontualidade dos pagamentos de proventos aos funcionários da Associação Nosso
Desafio (ANDE), neste ano de 2017; 63) – Pedido de Informações n° 130/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando informações sobre prejuízos
causados por terceiros ao patrimônio público, e o ressarcimento dos valores para os
consertos; 64) – Pedido de Informações n° 131/2017, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações cobrança do imposto
predial do imóvel localizado na Rua Siqueira Campos, nº 2.784. A seguir, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse
à leitura dos requerimentos: 65) - Requerimento n° 250/2017, de autoria do Vereador
José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações aos Postos Mic e à Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Pirassununga, que se uniram para
arrecadar fundos à entidade. Aprovado por unanimidade de votos; 66) Requerimento n° 251/2017, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho e José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais sete edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à Prefeitura de
Aeronáutica de Pirassununga pela comemoração de seu 54º Aniversário. Aprovado
por unanimidade de votos; 67) - Requerimento n° 252/2017, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick e Wallace Ananias de Freitas Bruno,
e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Arivaldo Omazamir Ferraz. 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° 252/2017, o qual foi
aprovado por unanimidade de votos; 68) - Requerimento n° 253/2017, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por
mais oito edis, para que o Deputado Estadual Antonio Cezar Correia Freire,
interceda por Pirassununga, visando destinar verba no importe de R$ 150.000,00
para compra de ultrassom com impressora completa para atendimento da
população. Aprovado por unanimidade de votos; 69) - Requerimento n° 254/2017, de
autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e
subscrito por mais oito edis, para que o Deputado Estadual Antonio Cezar Correia
Freire, interceda por Pirassununga, visando destinar verba no importe de R$
170.000,00 para a compra de uma ambulância para atendimento da população.
Aprovado por unanimidade de votos; 70) - Requerimento n° 255/2017, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por
mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências

-5-

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

pelo passamento do Senhor Luiz Generozo. Aprovado por unanimidade de votos;
71) - Requerimento n° 256/2017, de autoria dos Vereadores Paulo Sérgio Soares da
Silva - “Paulinho do Mercado” e Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais seis edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à Equipe de Malha
de Pirassununga pela conquista na última rodada do Campeonato Regional de
Malha. Aprovado por unanimidade de votos; 72) - Requerimento n° 257/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações à 3ª Companhia de Polícia
Militar de Pirassununga, pelo resgate de um cachorro furtado no Jardim Milenium.
Aprovado por unanimidade de votos; 73) - Requerimento n° 258/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações à Companhia Müller de Bebidas pelo
conquista na edição 2017 do tradicional Prêmio Sabor Superior, realizado pelo
Instituto Internacional de Sabor e Qualidade (iTQi), em Bruxelas. Aprovado por
unanimidade de votos; 74) - Requerimento n° 259/2017, de autoria dos Vereadores
Vitor Naressi Netto e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais seis edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações aos
Varredores e Coletores de Lixo da nossa Municipalidade, pela comemoração em 16
de maio do “Dia do Gari”. Aprovado por unanimidade de votos; 75) - Requerimento
n° 260/2017, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Paulo Sérgio Soares
da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações à Secretaria Municipal de Esporte
pela realização da 1ª Etapa do 10º Circuito de Corrida Pedestre Noturna. Aprovado
por unanimidade de votos; 76) - Requerimento n° 261/2017, de autoria do vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Programa “Piracema Esporte
Clube”, que é um programa de esporte da tradicional Rádio Piracema, que
diariamente traz informações esportivas da região e do mundo, de forma irreverente
e dinâmica através dos locutores Silas Rogério e Amauri Bueno. 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 na tribuna o
já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, aparteado pelo Vereador Natal
Furlan. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Edson Sidinei
Vick, aparteado pelos Vereadores Luciana Batista e Paulo Eduardo Caetano Rosa.
Logo após, usou da palavra na tribuna a já inscrita Vereadora Luciana Batista,
aparteada pelos Vereadores Natal Furlan e Edson Sidinei Vick. Em seguida, usou da
palavra na tribuna o já inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
aparteado pelo Vereador José Antonio Camargo de Castro. Logo após, usou da
palavra na tribuna o já inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto, aparteado pelo
Vereador José Antonio Camargo de Castro. Continuando, 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 Natal Furlan. Logo após, o Sr. Presidente reassumiu os
trabalhos e passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
nº 45/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de nova
ação nº 1474 – Praça Jardim Veneza, na Lei Municipal nº 4.514, de 29 de novembro
de 2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Aprovado por
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unanimidade dos votos; 02) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 46/2017,
de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1474
– Praça Jardim Veneza, na Lei nº 4.976, de 20 de junho de 2016, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2017. Aprovado por unanimidade dos votos; 03) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 47/2017, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, até o limite de R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais),
destinado a atender abertura da nova ação nº 1474 – Praça Jardim Veneza.
Aprovado por unanimidade dos votos; 04) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 48/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de
nova ação nº 1421 – UBS Jardim Limoeiro, na Lei Municipal nº 4.514, de 29 de
novembro de 2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Aprovado por
unanimidade dos votos; 05) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 49/2017,
de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1421
– UBS Jardim Limoeiro, na Lei nº 4.976, de 20 de junho de 2016, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2017. Foi apresentada a Emenda Corretiva nº
01/2017, a qual foi lida pelo Secretário, e recebeu pareceres favoráveis das
Comissões Permanentes. Colocado em discussão e votação o Projeto de Lei nº
49/2017, bem como a Emenda Corretiva nº 01/2017, foram aprovados por
unanimidade dos votos; 06) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 50/2017,
de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 37.652,74 (trinta
e sete mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos),
destinado a atender abertura da nova ação nº 1421 – UBS Jardim Limoeiro.
Aprovado por unanimidade dos votos; 07) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 60/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a correta
implantação do Portal da Transparência e dá outras providências. Retirado por falta
de pareceres das Comissões Permanentes; 08) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei Complementar nº 02/2017, de autoria do Executivo Municipal, que
dispõe sobre criação de seções administrativas, redenominações de empregos no
Quadro de Pessoal do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP. Retirado
por falta de pareceres das Comissões Permanentes; Terminada a Ordem do Dia o
Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário se haviam Vereadores inscritos para falar
na Explicação Pessoal. Usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Edson
Sidinei Vick, aparteado pelos Vereadores Luciana Batista e Natal Furlan. Em
seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, aparteado pelos Vereadores Natal Furlan, José Antonio Camargo de Castro,
Edson Sidinei Vick, Luciana Batista, Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado” e Jeferson Ricardo do Couto. Continuando, 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 pelos Vereadores Edson Sidinei Vick, Paulo Eduardo Caetano Rosa,
Natal Furlan 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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