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

Ata nº 2908 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 30 de maio de 2017. Ao trigésimo dia do mês de maio de dois mil e dezessete,
às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2908ª 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 2907 da Sessão Ordinária de 23 de maio de 2017, a
qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Neste momento, o Senhor
Presidente suspendeu a Sessão por 10 minutos para colheita de assinaturas nas
proposituras e reunião com a Secretária Municipal de Administração, Viviane dos
Reis. Retomando os trabalhos, 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. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente pediu
que constasse da Ata o Expediente: 01) – Ofício nº 081/2017, do Prefeito Municipal
encaminhando o Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 38/2017, que dispõe sobre a
obrigação de empresas contratarem mão de obra local e dá outras providências.
Encaminhado à Comissão de Justiça, Legislação e Redação para parecer; 02) –
Ofício nº 082/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 66/2017, que autorizar o Poder Executivo a aditar convênio, repassar
valores à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga para
realização de Cirurgias Eletivas de Cataratas e dá outras providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 03) – Ofício nº 004/2017, do Secretário Municipal Finanças,
Cláudio Rolim da Silveira, encaminhando o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária para apuração da Receita Corrente Líquida do Município de
Pirassununga; 04) – Ofício GAB nº 291/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Ofício nº 00065/2017-SG, referente ao Processo TC – 000933/010/13, sobre contas
de subvenção dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Pirassununga à
Associação Metodista de Assistência Social de Pirassununga – AMAS, em 2012; 05)
– Ofício GAB nº 294/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 101/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
solicitando esclarecimentos sobre o pagamento de arbitragem do Torneio 1º de
Maio, desde de 2011; 06) – Ofício GAB nº 298/2017, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações nº 100/2017, de autoria dos Vereadores Edson
Sidinei Vick, Luciana Batista e Wallace Ananias de Freitas Bruno, referente a
contratação de serviços de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), Medicina do Trabalho
e Remoções de Pacientes, pela empresa GATI; 07) – Ofício GAB nº 295/2017, do
Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 103/2017, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, referente ao aparelho de mamografia que
atende ao SUS da cidade; 08) – Ofício GAB nº 296/2017, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações nº 105/2017, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, sobre aquisição, consumo de trigo nas merendas escolares da
Municipalidade; 09) – Ofício GAB nº 297/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 120/2017, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick,
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Luciana Batista, Paulo Eduardo Caetano Rosa e Wallace Ananias de Freitas Bruno,
solicitando informações sobre projeto para aumento do número de turmas nas
escolas municipais, que não foi efetuado pela Secretaria Municipal de Educação, de
forma que as salas de aula estão com número excessivo de alunos de terceiro e
quarto ano do Ensino Fundamental I; 10) – Ofício GAB nº 299/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 109/2017, de autoria dos
Vereadores Edson Sidinei Vick, Luciana Batista e Wallace Ananias de Freitas Bruno,
solicitando informações sobre o conserto de veículos da Municipalidade fora da
mesma; 11) – Ofício GAB nº 301/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido
de Informações nº 115/2017, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick, Luciana
Batista e Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre informações quanto ao veículo
(ambulância) que leva pacientes à cidade de Barretos, para tratamento, ter
abandonado um dos pacientes naquela cidade, e retornado a Pirassununga sem o
mesmo; 12) – Ofício GAB nº 300/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido
de Informações nº 110/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, solicitando esclarecimentos sobre a Associação Nosso Desafio Pirassununga
– ANDE; 13) – Ofício GAB nº 305/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido
de Informações nº 114/2017, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick, Luciana
Batista e Wallace Ananias de Freitas Bruno, referente a reformada recente na
quadra localizada no Distrito de Cachoeira de Emas; 14) – Ofício GAB nº 306/2017,
do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 107/2017, de autoria
dos Vereadores Edson Sidinei Vick, Luciana Batista e Wallace Ananias de Freitas
Bruno, sobre conserto de caminhão (CQZ 6635) prefixo 146; 15) – Ofício GAB nº
307/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 113/2017,
de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, solicitando
informações sobre a Creche do Idoso que foi construída e entregue à população, no
final do ano de 2016; 16) – Ofício GAB nº 308/2017, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações nº 117/2017, de autoria dos Vereadores Edson
Sidinei Vick, Luciana Batista, Paulo Eduardo Caetano Rosa e Wallace Ananias de
Freitas Bruno, sobre o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo desenvolvido
pela Administração passada, consoante orientação judicial, para resguardar direitos
de crianças e adolescentes em conflito com a Lei; 17) – Ofício GAB nº 304/2017, do
Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 102/2017, de autoria
dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, solicitando informações sobre
processos licitatórios da Municipalidade com as Empresas Romassi Construtora
Ltda. e EBCI; 18) – Ofício nº 009_2017_smf, do Secretário Municipal Finanças,
Cláudio Rolim da Silveira, corrigindo valor anteriormente informado no Ofício
003/2017, sobre Receita Corrente Líquida do mês de dezembro/2016; 19) – Ofício nº
122/2017, do Superintendente do SAEP, João Alex Baldovinotti, em agradecimento
ao convite feito por meio do Ofício nº 756/2017-SG da Câmara Municipal; 20) –
Ofício GP nº 39/2017, do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
Sidney Estanislau Beraldo, convidando para o Ciclo de Debates com Agentes
Políticos e Dirigentes Municipais – 2017, realizado no dia 18/05/2017; 21) – Ofício do
Diretor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos/USP, agradecendo o
convite para Ato Solene comemorativo ao Dia da Comunidade Italiana, a ser
realizado dia 06/06/2017; 22) – Ofício do Comandante da Academia da Força Aérea,
Brigadeiro do Ar Mário Augusto BAccarin, agradecendo o convite para Ato Solene
comemorativo ao Dia da Comunidade Italiana, a ser realizado dia 06/06/2017; 23) –
Ofício da Deputada Estadual Beth Sahão, para o Seminário “Fortalecimento dos
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Conselhos Tutelares” Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser
realizado dia 01/06/2017 na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, às 9h;
24) – Ofício do Comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Pirassununga,
Capitão Neymar Pereira dos Santos, para Formatura do PROERD, a ser realizado
dia 02/06/2017, às 9h, no Teatro Municipal “Cacilda Becker”; 25) – Ofício da Diretoria
do AREA – Associação Regional de Engenheiros e Agrônomos, para Palestra sobre
“Resíduos Sólidos – Regularização”, a ser realizada dia 27/06/2017, às 19h, na sede
do AREA; 26) – Comunicado n° CM053080/2017, do Ministério da Educação,
informando a liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de
Pirassununga, (R$ 22.637,80; 3.193,60; 21.756,20; 371,00; 38.832,00; 24.204,40;
1.136,20; 1.074,45; 5.187,00); 27) – Ofício do advogado Dráusio Guedes Barbosa,
apresentando elogios aos funcionários do Horto Florestal de Pirassununga, por seu
trabalho de manutenção e restauração da área; 28) – Ofício da Vereadora Luciana
Batista, solicitando cópia dos Pedidos de Informações nºs 53 e 78/2017, que
possuem sua co-autoria; 29) – Ofício do Vereador José Antonio Camargo de Castro,
para que se verifique o valor do teto fixado pela Previdência Social para contribuição
ao INSS; 30) – Ofício do Vereador José Antonio Camargo de Castro, solicitando
expedição de duas vias de certidão contendo o valor do subsídio mensal e do INSS
descontado, referente ao mês de maio/2017; 31) – Projeto de Decreto Legislativo nº
01/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, concedendo
título honorífico a Senhora Iza Battistella Zanquetin. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 32) –
Convite da Consultoria IBRAP, para o Curso “Redação Oficial: Elaboração de
Documentos Oficiais na Administração Pública”, realizado de maio a agosto/2017;
33) – Convite da Consultoria IBRAP, para o Curso “Processo e Técnica Legislativa”,
realizado de maio a setembro/2017; 34) – Revista RADIS, edição nº 176, maio/2017;
35) – Revista NTUurbano, Ano IV, edição nº 26, março/abril de 2017; 36) – Revista
da Associação Paulista de Municípios, Ano IX, edição nº 65; 37) – Jornal do Interior,
da UVESP – União dos Vereadores do Estado de São Paulo, Ano XV, edição nº 132
de abril/2017; 38) – Informativo Giuliani nel Mondo, Ano 12, edição nº 1 de janeiromarço/2017. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados
ao Prefeito Municipal: 39) - Indicação nº 428/2017, de autoria do Vereador Edson
Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o
Setor de Trânsito realizar estudos para identificar os locais de maior movimentação
de veículos, principalmente nos cruzamentos, munindo esses locais de sinalização
de trânsito, semáforos e até construção de lombadas que deverão obedecer às
regulamentações do Serviço Nacional de Trânsito; 40) - Indicação nº 429/2017, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar a poda das árvores existentes no canteiro
central da Avenida Duque de Caxias Norte, acima do Posto de Gasolina Mag; 41) Indicação nº 430/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que
o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de ordenar a retirada de um toco que
está no passeio público da Avenida Padre Leo Landers, altura do número 1.912, Vila
Guilhermina; 42) - Indicação nº 431/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de montar
uma Equipe da Prefeitura Municipal, para construir enfeites de Natal com materiais
recicláveis, fato que economizará os gastos do Município quando do período
natalino, e ainda cooperando para conscientizar a população na preservação do
meio ambiente; 43) - Indicação nº 432/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
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Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de exigir que
na próxima Empresa que irá continuar prestando seus serviços no transporte
coletivo, disponibilize para seus clientes o WIFI, pois esse dispositivo é utilizado por
quase toda a população Pirassununguense, pois difícil conhecer pessoa que não
tenha seu celular; 44) - Indicação nº 433/2017, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
realizar convênio com Hospital do Câncer de Barretos, visando a vinda para nossa
cidade do veículo adaptado para realização dos exames preventivos de câncer de
mama, colo de útero, próstata, etc., proporcionando maior facilidade para a
população na realização dos diagnósticos; 45) - Indicação nº 434/2017, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de desencadear projetos nas escolas de nossa cidade, tanto as
Municipais, Estaduais e Particulares, desenvolvendo cursos sobre o trânsito,
agraciando aqueles alunos com prêmios após a realização de testes de
aprendizagens; 46) - Indicação nº 435/2017, 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 instalar canaletas nas ruas do
Jardim Millenium, realizando estudo prévio para detectar os locais de alagamento e
também na Rua da Constituição, onde o problema também existe; 47) - Indicação nº
436/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de incluir no
receituário dos Postos de Saúde do Município, a “Receita Azul”, que serve para
indicação dos remédios controlados, pois muitos são os Munícipes que necessitam
dessa espécie de medicamento; 48) - Indicação nº 437/2017, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de instalar
bancos no Posto de Saúde da Vila São Pedro, inclusive abrindo mais cedo para
proteger as pessoas que para lá vão em busca de atendimento médico, ficando ao
relento tomando chuva e passando frio, até a abertura do Posto; 49) - Indicação nº
438/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de dotar as imediações da Escola “Professor Próspero
Grisi” de sinalização de trânsito e faixas para pedestres, proporcionando maior
segurança para as crianças que estudam naquele estabelecimento de Ensino; 50) Indicação nº 439/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de fechar o canteiro central na Avenida
Seis de Agosto, cruzamento com a Rua Cristiano Franco, altura do Posto de
Gasolina, e Avenida Capitão Antônio Joaquim Mendes (altura do DER) cruzamento
com a Rua Treze de Maio, ou colocar placas proibindo o retorno, minimizando a
probabilidade de acidentes, bem assim, ver da possibilidade de mudar a mão de
direção da Rua Coronel Jeremias José de Almeida, no centro, cruzamento com a
Avenida Newton Prado; 51) - Indicação nº 440/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de quando da
reestruturação dos cargos dos servidores públicos, aumentar a referência dos
trabalhadores da limpeza pública da cidade, varredores e coletores de lixo; 52) Indicação nº 441/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar seja feita a manutenção da
Estrada Municipal que dá acesso ao Bairro do Amorim, em atenção aos pedidos dos
usuários daquela estrada rural; 53) - Indicação nº 442/2017, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente, realizar a troca das lâmpadas queimadas na Escola
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Municipal “Professor Próspero Grisi”; 54) - Indicação nº 443/2017, de autoria dos
Vereadores Vitor Naressi Netto e Natal Furlan, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de ordenar o recapeamento da estrada rural do Bairro
Arraial; 55) - Indicação nº 444/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique, juntamente com a Secretaria
Municipal de Segurança Pública, a possibilidade de ordenar o fechamento desse
recuo para evitar a ocorrências de novos acidentes na Avenida Duque de Caxias
Norte, defronte ao Colégio Liceu Vivere; 56) - Indicação nº 445/2017, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique
a possibilidade de ordenar a colocação de placas de trânsito e com nome das ruas
dos cruzamentos, no canteiro central da Avenida Duque de Caxias Norte, para
facilitar a localização das ruas daquela região; 57) - Indicação nº 446/2017, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente realizar a reforma da
Pista de Skate do CEFE “Presidente Médici”, deixando-a em condições de uso pelos
Skatistas de nossa cidade; 58) - Indicação nº 447/2017, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de realizar estudos com objetivo de se construir estacionamento de 45
graus, ao longo da Avenida Duque de Caxias Norte em locais previamente
determinados; 59) – Pedido de Informações n° 132/2017, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, solicitando informações quanto aos terrenos vagos no
Polo Industrial e os que foram cedidos as empresas; 60) – Pedido de Informações n°
133/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, referente
ao valor que foi praticado para aluguel do espaço do Lago Municipal “Temístocles
Marrocos Leite” e arrecadação para a realização do 2º Food Truck; 61) – Pedido de
Informações n° 134/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei
Vick e Wallace Ananias de Freitas Bruno, referente ao repasse de verbas do
convênio para “Associação Beneficente Instituto Vida Renovada”; 62) – Pedido de
Informações n° 135/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa,
referente a professores substitutos da Rede Municipal de Educação; 63) – Pedido de
Informações n° 136/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando
informações sobre demandas solicitadas pelas escolas Municipais e Creches,
através de seus dirigentes à Secretaria Municipal de Educação; 64) – Pedido de
Informações n° 137/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, sobre a
implantação de novos braços de iluminação na cidade; 65) – Pedido de Informações
n° 138/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando informações
sobre colocação de um poste de energia elétrica na Rua São Joaquim, Vila Santa
Fé; 66) – Pedido de Informações n° 139/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, solicitando informações sobre implantação de prontuário eletrônico dos
pacientes nas Unidades de Saúde do Município; 67) – Pedido de Informações n°
140/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, sobre modificação da mão de
direção da Rua Cuiabá, bairro Vila Belmiro; 68) – Pedido de Informações n°
141/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre a
limpeza do terreno da Fábrica de Fiação e Tecelagem, e taxa respectiva pelos
serviços prestados. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos requerimentos: 69) - Requerimento
n° 262/2017, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais nove edis,
para que seja apreciado sob regime de urgência na presente sessão ordinária, o
Projeto de Lei nº 66/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que visa autorizar o
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Poder Executivo a aditar convênio, repassar valores à Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga para realização de Cirurgias eletivas de Cataratas e
dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos votos; 70) - Requerimento n°
263/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais nove edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
do Senhor Jairo Roberto Capelli. 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° 263/2017, o qual foi aprovado por unanimidade de votos; 71) Requerimento n° 264/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, e subscrito
por mais nove edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Wanderley Aparecido de Souza. Aprovado
por unanimidade dos votos; 72) - Requerimento n° 265/2017, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Lions Clube de Pirassununga que
já conta com 54 anos de trabalho em nossa cidade. Aprovado por unanimidade de
votos; 73) - Requerimento n° 266/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao 13º Regimento de Carros de Combate, pela realização
de mais um Concurso de Equitação Forte Anhanguera. Aprovado por unanimidade
de votos; 74) - Requerimento n° 267/2017, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações ao Comandante do Destacamento de Controle do
Espaço Aéreo de Pirassununga pela realização da Cerimônia Militar alusiva ao 58º
Aniversário do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos; 75) - Requerimento n° 268/2017, de autoria do
Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais nove edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações a Cia. de Teatro Apetrechos
pela apresentação do espetáculo “Chão de Retalhos”. Aprovado por unanimidade de
votos; 76) - Requerimento n° 269/2017, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações à Associação Regional de Engenheiros e
Agrônomos – AREA, que recepcionou a palestra sobre “Responsabilidades
Administrativas, Criminal e Civil por acidentes no meio ambiente do Trabalho”.
Aprovado por unanimidade de votos; 77) - Requerimento n° 270/2017, de autoria do
Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais nove edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações aos organizadores da Master
Class Zumba do Clube Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 78) Requerimento n° 271/2017, de autoria dos Vereadores José Antonio Camargo de
Castro, Vitor Naressi Netto e Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais
seis edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à 3ª
Companhia do 36º Batalhão de Polícia Militar do Interior pela realização da
Solenidade de Valorização do Policial Militar. Aprovado por unanimidade de votos;
79) - Requerimento n° 272/2017, 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 Rosângela Aparecida
Marostegan. Aprovado por unanimidade dos votos; 80) - Requerimento n° 273/2017,
de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais
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oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à Paróquia
Santa Rita de Cássia pela 51ª Festa em Louvor à Padroeira. Aprovado por
unanimidade de votos; 81) - Requerimento n° 274/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que a Deputada
Estadual Rita de Cassia Trinca Passos, interceda por Pirassununga, visando
destinar verba no importe de R$ 200.000,00 para recapeamento das visa públicas
de nossa cidade. Aprovado por unanimidade de votos; 82) - Requerimento n°
275/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por
mais nove edis, para que o Deputado Federal Antonio Goulart dos Reis, interceda
por Pirassununga, visando destinar verba de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para
recapeamento das visa públicas de nossa cidade. Aprovado por unanimidade de
votos; 83) - Requerimento n° 276/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares
da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais nove edis, para que o
Deputado Estadual Estevam Galvão de Oliveira, interceda por Pirassununga,
visando destinar à cidade o Programa “Viva Leite” direcionado à pessoa idosa.
Aprovado por unanimidade de votos; 84) - Requerimento n° 277/2017, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por
mais nove edis, para que o Deputado Estadual Estevam Galvão de Oliveira,
interceda por Pirassununga, visando destinar uma academia ao ar livre para a região
dos bairros Terras de San José e Jardim Verona. Aprovado por unanimidade de
votos; 85) - Requerimento n° 278/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações à Associação Comercial e Industrial de Pirassununga – ACIP, pela
realização do prestigiado Festival Gastronômico “Sabores de Pira”. Em discussão,
usou da palavra o Vereador Vitor Naressi Netto. A seguir, foi colocado em votação o
Requerimento n° 278/2017, o qual foi aprovado por unanimidade de votos; 86) Requerimento n° 279/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações
à classe trabalhadora da zona rural, pela passagem “Dia do Trabalhador Rural”. Em
discussão, usaram da palavra os Vereadores Natal Furlan, Vitor Naressi Netto e
Edson Sidinei Vick. A seguir, foi colocado em votação o Requerimento n° 279/2017,
o qual foi aprovado por unanimidade de votos; 87) - Requerimento n° 280/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que o
presente requerimento seja encaminhado ao representante legal regional da Elektro,
para que informe a esta Casa de Leis sobre a instalação do poste na Rua São
Joaquim, Vila Santa Fé. Em discussão, usaram da palavra os Vereadores Vitor
Naressi Netto e Natal Furlan. A seguir, foi colocado em votação o Requerimento n°
280/2017, o qual foi aprovado por unanimidade de votos; 88) - Requerimento n°
281/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove
edis, seja o presente requerimento encaminhado ao Ilustríssimo Senhor Presidente
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para que informe a esta Casa de
Leis qual a situação atual dos bairros abaixo elencados quanto à criação de um
número de Código de Endereçamento Postal – CEP e quanto à entrega de
correspondências nos bairros: Jardim Luis de Castro Santos, Jardim Santa Clara,
Jardim Treviso, Vila Romana, Jardim Kanebo, Jardim dos Ipês e Jardim Residencial
San Martinho. 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 Edson Sidinei Vick, aparteado
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pelos Vereadores Luciana Batista e Jeferson Ricardo do Couto. 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, usou da
palavra o já inscrito Vereador Vitor Naressi Netto, aparteado pelos Vereadores
Wallace Ananias de Freitas Bruno e Edson Sidinei Vick. A seguir, usou da palavra o
já inscrito Vereador José Antonio Camargo de Castro, aparteado pelo Vereador Vitor
Naressi Netto. Logo após, usou da palavra o já inscrito Vereador Jeferson Ricardo
do Couto. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, aparteado pelos Vereadores Natal Furlan e
Edson Sidinei Vick. 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. Logo após, o Sr.
Presidente reassumiu os trabalhos e passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 66/2017, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a aditar convênio, repassar valores à
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga para realização de
Cirurgias eletivas de Cataratas e dá outras providências. Aprovado por unanimidade
dos votos; 02) – DISCUSSÃO e VOTAÇÃO ÚNICA do Veto Total aposto pelo Prefeito
Municipal ao Projeto de Lei nº 34/2017, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei
Vick, Luciana Batista, Paulo Eduardo Caetano Rosa, Vitor Naressi Netto e Wallace
Ananias de Freitas Bruno, que visa autorizar o Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga - SAEP a receber na fatura de água, doações destinadas à
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. Retirado a pedido do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa por uma (01) Sessão, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade dos votos. Em seguida, o Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno solicitou a votação em bloco dos Projetos de Lei em segunda
discussão, sendo seu pedido aprovado por unanimidade dos votos. 03) – SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 45/2017, de autoria do Executivo Municipal, 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 unanimidade dos votos; 04) – SEGUNDA 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; 05) – SEGUNDA 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; 06) –
SEGUNDA 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; 07) – SEGUNDA
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. Aprovados por unanimidade dos votos; 08) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
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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; 09) – 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; 10) – 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. Não havendo 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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