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Ata nº 2913 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 04 de julho de 2017. Ao quarto dia do mês de julho de dois mil e dezessete, às
20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2913ª 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 2912 da Sessão Ordinária de 27 de junho de 2017, a
qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. A seguir, 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.
Neste momento, o Sr. Presidente solicitou suspensão da Sessão por 5 minutos para
coleta de assinaturas nas proposituras. Retomando os trabalhos, o Sr. Presidente
pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Ofício nº 092/2017, do Prefeito
Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 74/2017, que visa alterar
dispositivo da Lei Municipal nº 5.113, de 23 de junho de 2017, que autoriza o Poder
Executivo a aditar convênio celebrado com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 02) – Ofício GAB nº 375/2017, do
Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 145/2017, de autoria
dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick, Paulo Eduardo Caetano Rosa e
Wallace Ananias de Freitas Bruno, referente ao número de alunos por sala de aula,
dos terceiros e quartos anos do ensino fundamental, nas escolas municipais; 03) –
Ofício GAB nº 376/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 146/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, referente ao
acesso, pelos moradores da Vila Redenção que se inscreveram, ao Programa
“Acessa São Paulo”; 04) – Ofício GAB nº 377/2017, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações nº 143/2017, de autoria dos Vereadores Luciana
Batista e Edson Sidinei Vick, referente à disponibilidade dos Decretos Municipais no
sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Pirassununga; 05) – Ofício GAB nº
383/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 150/2017,
de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, referente a possibilidade do munícipe
participar de Programas Sociais através do Cadastro Único do Governo Federal –
Cad'Unico; 06) – Ofício GAB nº 384/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 144/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista,
Edson Sidinei Vick e Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre informações que
vieram incompletas, referente ao conserto do caminhão (CQZ 6635) prefixo 146; 07)
– Ofício GAB nº 385/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 151/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando
informações referentes aos grandes débitos de IPTU frente a Fazenda Municipal;
08) – Ofício SMS nº 045/2017, do Secretário Municipal da Saúde, Dr. Edgar
Saggioratto, encaminhando Ata referente à Audiência Pública da Saúde, realizada
em 30/05/2017; 09) – Ofício do Senhor Ailson de Souza, requerendo que seja
enviado ofício ao Comandante do Corpo de Alunos da AMAN (Academia Militar das
Agulhas Negras), para que o Cadete Felipe Henriques de Souza, filho do
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requerente, seja dispensado e compareça à Sessão Solene de entrega de Títulos
Honoríficos, a ser realizada dia 27/07/2017; 10) – Ofício do Diretor da Faculdade de
Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, Prof. Dr. Paulo José do Amaral
Sobral, agradecendo o convite para Audiência Pública realizada em 11/06/2017; 11)
– Ofício nº 639/2017/GIGOV, da Gerência Executiva da Caixa Econômica Federal,
informando crédito de recursos financeiros, na conta vinculada ao Contrato de
Repasse nº 806919/2014 com o Município de Pirassununga, no âmbito do Programa
Esporte e Grandes Eventos Esportivos, sob gestão do Ministério do Esporte; 12) –
Ofício da Senhora Dorli Silva, requerendo o nome dos aprovados no Concurso
Público da Câmara Municipal de Pirassununga, para o cargo de Analista Legislativo
Contador; 13) – Ofício do Prof. Adroaldo J. Zanella, da Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia da USP, indicando a Professora Dra. Temple Gradin para
receber homenagem da Câmara Municipal de Pirassununga, por seus excelentes
serviços prestados ao mundo; 14) – Convite do Vereador Abou Anni, para
participação no Projeto Plantio Simultâneo de Árvores no Estado de São Paulo, a
realizar-se dia 17/09/2017; 15) – Ofício do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, solicitando duas vias da declaração contendo o valor do subsídio mensal e
do INSS descontado, referente ao mês de junho/2017; 16) – Convite da Escola do
Legislativo de Piracicaba, para a Palestra “Serviço Público: Valorização e
Produtividade”, a realizar-se dia 01/08/2017; 17) – Convite da Escola EMEF
Jornalista Washington L. de Andrade, para a 1ª Festa Caipira 2017, a realiza-se dia
08/07/2017; 18) – Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, concedendo ao Senhor Edinaldo Barbosa Lima o
Título de “Cidadão Pirassununguense”. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 19) – Convite do IBRAP –
Instituto Brasileiro de Administração Pública, para o curso “Do Protocolo ao Arquivo:
A Gestão de documentos públicos.”, a ser realizado de junho a setembro/2017; 20) –
Convite da Escola de Eventos Manifesta, para a palestra A arte de ser Mestre de
Cerimônias e Apresentador de Eventos, a ser realizado dia 26/07/2017. As
Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito
Municipal: 21) - Indicação nº 529/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de construir uma rampa para
dar acesso com maior facilidade, de um lado pra o outro, para os portadores de
deficiência física, mães com carrinhos de bebês, gestantes, idosos, etc. na Avenida
Juca Costa, proximidades da Rotatória da Bíblia; 22) - Indicação nº 530/2017, de
autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de instalar semáforo no cruzamento da Rua Major Pereira com a Rua
Joaquim Procópio de Araújo, com a finalidade de evitar acidentes que
constantemente ocorrem no local; 23) - Indicação nº 531/2017, de autoria do
Vereador Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar o setor competente da Municipalidade, realizar os reparos
necessários na Quadra Poliesportiva “Antonio Carlos Magro”, Jardim Ferrarezzi; 24)
- Indicação nº 532/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o Serviço de Água e
Esgoto de Pirassununga - SAEP, promover a limpeza geral dos bueiros existentes no
Bairro Jardim São Valentim, solucionando o problema de exalação de mau cheiro
existente no bairro; 25) - Indicação nº 533/2017, de autoria do Vereador Edson
Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o
setor competente realizar os reparos necessários no calçamento da Praça Sebastião
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Domingues (Praça São Benedito), dando melhores condições aos pedestres de
caminharem pela localidade; 26) - Indicação nº 534/2017, de autoria do Vereador
Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente realizar a pintura de sinais de trânsito, no cruzamento
da Rua Major Pereira com a Rua da Saudade, orientando a mão preferencial de
direção; 27) - Indicação nº 535/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
competente da Municipalidade realizar os reparos necessários no leito carroçável,
das ruas onde foi realizado o recapeamento sobre o paralelepípedo, pois muitos
lugares o asfalto já não exite mais; 28) - Indicação nº 536/2017, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de sinalizar o local de cada feirante na feira de domingo no Centro de
Eventos Dona Belila, bem assim, ordenar a implantação de sinalização de trânsito
da região; 29) - Indicação nº 537/2017, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
construir redutores de velocidades na Rua General Luiz Barbedo; 30) - Indicação nº
538/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de implantar o Projeto “Coleta
Sustentável” para solucionar o problema de destinação de lixo e preservar o meio
ambiente; 31) - Indicação nº 539/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
desencadear propaganda, através de panfletos, pelos meios de comunicações,
imprensa falada e escrita em nossa cidade, visando orientar a população de como
se utilizar dos serviços da ambulância; 32) - Indicação nº 540/2017, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de implantar junto ao Município, dispositivo informatizado que permita
o contribuinte requerer o que de direito, através da internet, fato que possibilitará o
atendimento mais célere e ainda com economia para os cofres públicos; 33) Indicação nº 541/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de criar um projeto de reciclagem
de lixo, utilizando das estruturas escolares, dos postos de saúde e outros diversos
setores do Município, ministrando cursos de capacitação de pessoas para o
desenvolvimento do importante projeto de reciclagem; 34) - Indicação nº 542/2017,
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 dos terrenos de propriedade do Município, localizados na
Rua Lauro Wadt, Bairro Jardim Verona II; 35) - Indicação nº 543/2017, 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 Praça do bairro Vila Belmiro; 36) - Indicação nº 544/2017, 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 Praça do Bairro Vila Industrial; 37) - Indicação nº
545/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar a
fiscalização a notificar os proprietários de imóveis residentes na Rua Francisco
Caruso, Vila São Pedro, determinando que construam o calçamento público defronte
seus imóveis, sob pena de receberem multas pela irregularidade; 38) - Indicação nº
546/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
-3-

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

Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o
setor competente realizar limpeza na Rua Romilda Victorelli, Vila Redenção; 39) Indicação nº 547/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar a fiscalização a notificar os proprietários de imóveis residentes na Rua
Walfrido Alcântra Silva, determinando que construam o calçamento público defronte
seus imóveis, sob pena de receberem multas pela irregularidade; 40) - Indicação nº
548/2017, 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 as reformas necessárias na quadra de esportes do Bairro
Vila Esperança, proporcionando melhores condições de uso pelos desportistas
daquele bairro; 41) - Indicação nº 549/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de substituir as lâmpadas que se encontram queimadas junto a EMEF
Jornalista Washington Luiz de Andrade; 42) - Indicação nº 550/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de encaminhar para a Câmara Municipal, Projeto de Lei que visa dar anistia para
que os proprietários regularizem as edificações que estão em desconformidade com
os projetos apresentados, nos termos da Lei cuja validade perdeu os efeitos, pois
com prazo já esgotado; 43) - Indicação nº 551/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar
o setor competente praticar a manutenção necessária na ponte de madeira que dá
acesso ao bairro rural Monte Sião; 44) - Indicação nº 552/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de
destacar um funcionário para cuidar, providenciar a realização e responder as
proposituras feitas por estes Vereadores ao Poder Executivo Municipal; 45) Indicação nº 553/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal estude possibilidade de solicitar a inclusão de nossa cidade no
Programa Família Paulista para beneficiar nossa população; 46) - Indicação nº
554/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de realizar o cadastramento das famílias que recebem
ajuda das Entidades de nossa cidade, visando coibir o recebimento em duplicidade
do benefício, enquanto outras famílias ficam sem receber, promovendo, inclusive
cursos profissionalizantes para ajudá-las a se inserir no mercado de trabalho; 47) Indicação nº 555/2017, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito Municipal estude
possibilidade de criar "Centro Médico Infantil - CMI" ou "Centros de Excelência em
Pediatria" em nossa cidade; 48) - Indicação nº 556/2017, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade construir acostamento no trecho entre a Rotatória da Rua Duque de
Caxias Norte, até atingir o Jardim Treviso, proporcionando maior segurança para os
pedestres e ciclistas que se utilizam desse trajeto na Avenida Painguás; 49) –
Pedido de Informações n° 160/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick,
solicitando informações sobre o Ecomuseu, e o Museu Histórico e Pedagógico Dr.
Fernando Costa; 50) – Pedido de Informações n° 161/2017, de autoria do Vereador
Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre os valores arrecadados e
direcionados à Municipalidade pela Empresa Rizzo, que administra o
estacionamento rotativo no Município; 51) – Pedido de Informações n° 162/2017, de
autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, referente à
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participação das entidades sem fins lucrativos na 23ª Semana Nenete de Música
Caipira; 52) – Pedido de Informações n° 163/2017, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando informações sobre prestação de
serviços funerários no Município; 53) – Pedido de Informações n° 164/2017, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, referente à retirada de
terra das margens da Estrada Municipal Santina Balter; 54) – Pedido de Informações
n° 165/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick,
requerendo informações sobre decretos que regulamentam leis, sobretudo no
tocante ao uso gratuito do transporte coletivo, para orientar os portadores de
deficiência; 55) – Pedido de Informações n° 166/2017, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre os participantes
do 2º Food Truck no Lago Municipal “Temístocles Marrocos Leite”; 56) – Pedido de
Informações n° 167/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei
Vick, Paulo Eduardo Caetano Rosa e Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre
denúncias de que haveria funcionários da Central de Ambulâncias percebendo altos
salários, aparentemente sem justificativa; 57) – Pedido de Informações n° 168/2017,
de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick, Paulo Eduardo
Caetano Rosa e Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre implantação e convênio da
Municipalidade ao Programa “Cartão Reforma” do Ministério das Cidades, Governo
Federal; 58) – Pedido de Informações n° 169/2017, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, sobre serviços pneumáticos e bombas injetoras em
veículos oficiais leves e pesados da Prefeitura Municipal de Pirassununga; 59) –
Pedido de Informações n° 170/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, solicitando informações sobre serviços prestados pela empresa OM
Tornearia; 60) – Pedido de Informações n° 171/2017, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações sobre desmonte de perua Kombi
pertencente a Municipalidade, para uso das peças, ainda apta ao uso. A seguir, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse
à leitura dos requerimentos: 61) - Requerimento n° 354/2017, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais nove edis, para
que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente sessão ordinária,
o Projeto de Lei nº 74/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que visa alterar
dispositivo da Lei Municipal nº 5.113, de 23 de junho de 2017, que autoriza o Poder
Executivo a aditar convênio celebrado com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga. Aprovado por unanimidade dos votos; 62) Requerimento n° 355/2017, de autoria de todos os Edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações à Dra. Temple Grandin, que oferece
excelentes serviços às pessoas ao redor do mundo. Aprovado por unanimidade dos
votos; 63) - Requerimento n° 356/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto,e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações à Escola Estadual “Dr. Manoel Jacintho Vieira de Moraes”,
pela realização da solenidade agraciando os alunos que conseguiram obter 100%
(cem por cento) de aproveitamento em cada sala de aula, os chamados “alunos nota
10”. Aprovado por unanimidade dos votos; 64) - Requerimento n° 357/2017, 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 Ana Paula Juliani Bispo. Neste momento, o Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno requereu que fosse feita somente a leitura dos nomes dos Vereadores
autores, e dos falecidos que estão recebendo homenagem póstuma nesta Sessão,
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sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. A seguir, foi colocado em
votação o Requerimento n° 357/2017, o qual foi aprovado por unanimidade de votos;
65) - Requerimento n° 358/2017, de autoria dos Vereadores Jeferson Ricardo do
Couto e Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais cinco edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Corpo de Bombeiros de
Pirassununga, pelo Dia do Bombeiro comemorado em 02 de julho. Aprovado por
unanimidade dos votos; 66) - Requerimento n° 359/2017, de autoria do Vereador
José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações à Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo e à Corporação Musical Pirassununguense, pela realização de mais uma
edição do Concertos das Estações – Edição de Inverno. Aprovado por unanimidade
dos votos; 67) - Requerimento n° 360/2017, de autoria dos Vereadores José Antonio
Camargo de Castro, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Jeferson
Ricardo do Couto, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos
de elevadas congratulações ao 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, pela
assunção ao Cargo de Adjunto de Comando do 13º Regimento de Cavalaria
Mecanizado do Subtenente de Cavalaria Jailson Antonio Rogoski, realizado dia 03
de julho. Aprovado por unanimidade dos votos; 68) - Requerimento n° 361/2017, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao
Lions Clube de Pirassununga que, realizou no último dia 28 de junho a Assembleia
Festiva de Posse da Diretoria 2017/2018. Aprovado por unanimidade dos votos; 69)
- Requerimento n° 362/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos
de elevadas congratulações à 3ª Companhia de Polícia Militar, pela realização do
Arraiá Papa Mike Solidário, no salão da Corporação. Aprovado por unanimidade dos
votos; 70) - Requerimento n° 363/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Centro de Umbanda “Nossa
Senhora da Guia” que, juntamente a comunidade da Zona Sul, realizou dois dias de
festa junina naquela região. Aprovado por unanimidade dos votos; 71) Requerimento n° 364/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações à Escola SESI que realizou, no último dia 30 de junho, sua
tradicional festa junina. Aprovado por unanimidade de votos; 72) - Requerimento n°
365/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Maria Gertrudes Fruet Aldriguetti.
Aprovado por unanimidade de votos; 73) - Requerimento n° 366/2017, de autoria
dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick e Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Wilma Sebastiana
Lubrecht Zerbetto. Aprovado por unanimidade de votos; 74) - Requerimento n°
367/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por
mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações aos
professores do Conservatório Municipal “Cacilda Becker”, Senhores Antonio Carlos
Fagundes e Sérgio Adriano Marostegan, que organizaram uma apresentação
especial no último dia 30 de junho, em comemoração os 48 anos de existência do
Conservatório Municipal “Cacilda Becker”. Aprovado por unanimidade de votos; 75) -6-
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Requerimento n° 368/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Marilsa
Aparecida Teixeira de Assis. Aprovado por unanimidade de votos; 76) Requerimento n° 369/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações
à empresa Extração e Comércio Areia “Santa Tereza”, que tomou a iniciativa de
realizar a manutenção da Estrada Rural de Santa Tereza, na região do Jaguari.
Aprovado por unanimidade de votos; 77) - Requerimento n° 370/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações à bailarina Liziani Cristina Costa de
Souza, que conquistou destaque em âmbito nacional com seu trabalho artístico de
dança. Aprovado por unanimidade de votos; 78) - Requerimento n° 371/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações ao artista pirassununguense
Reinaldo Facchini, conhecido de todos como o Palhaço Jeca, pela seleção de seu
projeto através de concurso para Publicação de Conteúdo Cultural, da Secretaria do
Estado da Cultura. Aprovado por unanimidade de votos; 79) - Requerimento n°
372/2017, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Natal Furlan, e subscrito
por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Robson Francisco Amaral. Aprovado por
unanimidade de votos; 80) - Requerimento n° 373/2017, de autoria dos Vereadores
Vitor Naressi Netto, Natal Furlan e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Ailton Siqueira Montalvão. 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 pelo Vereador José Antonio
Camargo de Castro. Logo após, a já inscrita Vereadora Luciana Batista cedeu seu
tempo ao Vereador Edson Sidinei Vick. Continuou com a palavra o Vereador Edson
Sidinei Vick, aparteado pelos Vereadores Luciana Batista, Natal Furlan, Paulo
Eduardo Caetano Rosa, Jeferson Ricardo do Couto e Wallace Ananias de Freitas
Bruno. Em seguida, usou da palavra o já inscrito Vereador Vitor Naressi Netto. A
seguir, usou da palavra o já inscrito Vereador José Antonio Camargo de Castro,
aparteado pelos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e Jeferson Ricardo do
Couto. Logo após, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, aparteado pelo Vereador Edson Sidinei Vick. A seguir, usou da
palavra na tribuna o já inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto. Em seguida,
usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
aparteado pelo Vereador 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. Logo após, o Sr. Presidente reassumiu os trabalhos e passou a Ordem do Dia:
01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 74/2017, de autoria
do Executivo Municipal, que visa alterar dispositivo da Lei Municipal nº 5.113, de 23
de junho de 2017, que autoriza o Poder Executivo a aditar convênio celebrado com a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga. Em discussão, usou da
-7-
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palavra o Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. Em votação, o Projeto de Lei nº
74/2017, foi aprovado por unanimidade dos votos; 01) – SEGUNDA DISCUSSÃO do
Projeto de Lei nº 71/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa alterar
dispositivos da Lei nº 4.673, de 10 de setembro de 2014 que regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição Federal, conforme
as normas gerais emanadas da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Aprovado por unanimidade dos votos; 03) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 73/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a promover transferência de recursos financeiros à Associação
Beneficente Alda Miranda Matheus e dá outras providências, visando a execução do
“Projeto AMMA FITNESS”. 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 na tribuna o já inscrito
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, aparteado pelos Vereadores Edson
Sidinei Vick e Natal Furlan. Por fim, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador
Edson Sidinei Vick, aparteado pela Vereadora 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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