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 2914 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 11 de julho de 2017. Ao décimo primeiro dia do mês de julho de dois mil e
dezessete, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2914ª 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 2913 da Sessão Ordinária de 04 de julho
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 pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) –
Ofício nº 093/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 75/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a firmar parceria com a
Associação Beneficente Instituto Vida Renovada, para transferência de recursos
destinados ao serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes na
modalidade Casa Lar e Serviço de Acompanhamento Especial Cuida Mais.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 02) – Ofício GAB nº 386/2017, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações nº 149/2017, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, referente as ações do SAEP e Secretaria Municipal de
Planejamento e Obras para resolver a questão de enchentes em decorrência do
aumento de volume de água do Córrego do Andrezinho e Ribeirão do Ouro; 03) –
Ofício GAB nº 389/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 148/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei
Vick, referente aos questionamentos sobre a destinação de verba e construção de
uma Unidade de Saúde na Rua São Francisco de Assis, Vila Santa Fé; 04) – Ofício
GAB nº 395/2017, do Prefeito Municipal, em complementação ao Ofício GAB nº
372/2017, o qual respondeu ao Pedido de Informações nº 135/2017, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, referente a professores substitutos da Rede
Municipal de Educação; 05) – Ofício GAB nº 396/2017, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações nº 147/2017, de autoria da Vereadora Luciana
Batista, referente à construção da Unidade de Saúde da Família no Jardim Itália,
iniciada no ano de 2016, pela empresa vencedora do certame, a empresa
Construbrass Construtora Ltda. EPP; 06) – Ofício GAB nº 399/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 153/2017, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick, Wallace Ananias de Freitas Bruno e
Paulo Eduardo Caetano Rosa, solicitando informações sobre programa de saúde
dental que fornece prótese dentária e tratamento de canal; 07) – Ofício GAB nº
402/2017, do Secretário Municipal de Governo, Jorge Luis Lourenço, solicitando
certidão de exercício de cargo de prefeito, contendo período de atuação; 08) – Ofício
GAB nº 403/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
154/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick, Wallace
Ananias de Freitas Bruno e Paulo Eduardo Caetano Rosa, solicitando informações
sobre suspensão do acompanhamento com psicóloga, fonoaudióloga e
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psicopedagoga da Secretaria Municipal de Direitos Humanos; 09) – Ofício GAB nº
404/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 157/2017,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre a falta
de manutenção do leito asfáltico das vias públicas no Bairro Vertentes do Mamonal;
10) – Ofício GAB nº 405/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 156/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, referente recapeamento de qualidade ou operação tapa buracos na
região dos bairros Jardim do Lago, Parque dos Eucaliptos, Jardim Cidade Nova e
Jardim Europa; 11) – Ofício GAB nº 406/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 158/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, a respeito de informações sobre importe de R$ 800.000,00
(oitocentos mil reais) para a aquisição de massa asfáltica; 12) – Ofício GAB nº
409/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 152/2017,
de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick e Paulo Eduardo
Caetano Rosa, referente listagem atualizada de empregados contratados através do
Programa Saúde da Família; 13) – Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga,
para 23ª Semana Nenete de Música Caipira, a ser realizada de 13 a 16 de julho de
2017; 14) – Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga, para inauguração da
revitalização e reurbanização do Centro Cultural de eventos “Dona Belila”, a
realizar-se dia 12 de julho de 2017; 15) – Ofício do Policial Civil Rogério Nascimento
Santos, convidando para a Copa das Forças de Segurança de Santa Cruz da
Conceição e Região, a realizar-se dia 22/07/2017; 16) – Ofício da COHAB –
Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto, informando sobre Edital de
Chamamento nº 011/2017, para venda de unidades habitacionais; 17) – Ofício da
COHAB – Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto, informando sobre
Edital de Chamamento nº 013/2017, para venda de lotes urbanizados
remanescentes de conjuntos habitacionais; 18) – Ofício do Comandante da
Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin, agradecendo
convite para Audiência Pública realizada dia 11/07/2017, e justificando ausência; 19)
– Ofício do Diretor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP,
Prof. Dr. Paulo José do Amaral Sobral, agradecendo convite para Sessão Solene de
entrega de títulos a ser realizada dia 27/07/2017, e justificando ausência; 20) –
Ofício do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando cópia
reprográfica da Indicação nº 184/2015, de autoria do Vereador João Batista de
Souza Pereira, que solicita melhorias no leito asfáltico da Rua Jorge Port, Jardim
Residence Rio Verde; 21) – Informativo nº 29, do 13º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, comunicando sobre as atividades do Esquadrão de Força de Paz do
BRABAT 26, no Haiti; 22) – Boletim informativo da APM – Associação Paulista de
Municípios, sobre os Projetos de Lei nºs 253/2017 e 57 em tramitação na
Assembleia Legislativa de São Paulo, que discorrem sobre parcelamento de dívidas
do ICMS. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao
Prefeito Municipal: 23) - Indicação nº 557/2017, de autoria do Vereador Edson
Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar a
remoção da passarela que existe na Rotatória localizada na Avenida Newton Prado,
confluências com a Avenida Joaquim Cristóvão, Avenida Prudente de Moraes,
exigindo assim, que os pedestres transitem pelas faixas de segurança que existem
na localidade; 24) - Indicação nº 558/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei
Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de criar um Ponto de
Táxi, nas imediações do CEM (Centro de Especialidades Médicas), visando facilitar
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os contribuintes, principalmente àqueles que buscam atendimento médico junto
àquele centro, a valer-se de uma condução alternativa, táxi, se assim desejarem; 25)
- Indicação nº 559/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade determinar o setor competente realizar a
pintura das guias do lado direito de amarelo, no trecho compreendido entre a
Avenida Prudente de Moraes com a Rua da Saudade, com objetivo de desimpedir o
acesso dos proprietários de veículos que residem nesse trecho, pois motoristas
desavisados estacionam defronte aos imóveis e garagens ali existentes; 26) Indicação nº 560/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente realizar
o conserto necessário para que as lâmpadas da Avenida Ivo Xavier Ferreira, Vila
São Pedro, voltem a ligar e desligar automaticamente; 27) - Indicação nº 561/2017,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente realizar a limpeza geral
da área verde localizada no Jardim Ferrari, dando um melhor aspecto visual para o
local e também prevenindo a proliferação de insetos peçonhentos que colocam em
risco a saúde dos moradores da vizinhança; 28) - Indicação nº 562/2017, de autoria
do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente remover os entulhos que foram
jogados no final da Rua Raul Trevisan, Jardim São Valentim, melhorando o aspecto
do local e evitando-se a proliferação de insetos que causam risco à saúde pública;
29) - Indicação nº 563/2017, 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 pintura das faixas para pedestres defronte
as escolas do Bairro da Vila Santa Fé, EMEF “Professor Iran Rodrigues” e Escola
Estadual “Dr. Renê Albers”; 30) - Indicação nº 564/2017, 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 promover a pintura de
sinais de trânsito necessários, e colocação de placas, indicando que o
estacionamento é permitido somente de um lado, facilitando o fluxo de veículos
existente na Rua Francisco Caruso, localizada na Vila São Pedro; 31) - Indicação nº
565/2017, 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 da Municipalidade, realizar a limpeza geral dos terrenos
pertencentes ao Município no Bairro Jardim Cidade Nova; 32) - Indicação nº
566/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente realizar a reforma e
ampliação do PAM (Pronto Atendimento Médico), localizado na Zona Norte; 33) Indicação nº 567/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal estude possibilidade de criar um polo ou parque industrial para
incentivar empresas a se instalarem em nossa cidade, produzindo novos postos de
emprego; 34) - Indicação nº 568/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de instalar um braço de
iluminação no poste localizado na Rua Maria José Metzner, altura do número 543,
Jardim Millenium II; 35) - Indicação nº 569/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar
que seja realizada a dedetização das Unidades de Saúde da Família, prevenindo a
proliferação de insetos peçonhentos e consequentemente doenças que eles
transmitem; 36) - Indicação nº 570/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
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para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de promover medidas de
acessibilidade na Praça do Jardim Bandeirantes; 37) - Indicação nº 571/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de interceder junto a Agência dos Correios de Pirassununga, para
regular a entrega de correspondências nos bairros: Jardim Luiz de Castro Santos,
Jardim Santa Clara, Vila Romana, Jardim Kanebo e Jardim dos Ipês, Jardim
Residencial San Martinho, Jardim Treviso, Jardim Ferrari II, Jardim Residence Rio
Verde; 38) - Indicação nº 572/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de construir
pistas de Bicicross, bem como Motocross, em nossa cidade, visando possibilitar os
amantes desses esportes, a realizarem seus treinamentos para participarem de
certames que ocorrem nas cidades do interior Paulista; 39) - Indicação nº 573/2017,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito
Municipal verifique possibilidade de, urgentemente, roçar o mato das ruas da Vila
Belmiro e que seja feita a interdição do acesso irregular à Rodovia Anhanguera; 40)
– Pedido de Informações n° 172/2017, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick
e Luciana Batista, solicitando informações relativas à isenção concedida ao evento
Food Trucks realizado no Parque Municipal Temístocles Marrocos Leite; 41) –
Pedido de Informações n° 173/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, solicitando informações sobre trabalhadores que prestaram serviços junto ao
JORI – Jogos Regionais dos Idosos; 42) – Pedido de Informações n° 174/2017, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, sobre a Municipalidade
ter firmado Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o Ministério Público para a
reforma do Pronto Atendimento Médico (PAM) da Zona Norte; 43) – Pedido de
Informações n° 175/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei
Vick e Paulo Eduardo Caetano Rosa, sobre a informação de que a Administração
Municipal não está mais oferecendo aulas de reforço em horário contra turno para os
alunos do ensino fundamental; 44) – Pedido de Informações n° 176/2017, de autoria
do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, referente as matrículas na Rede
Municipal de Ensino de alunos com necessidades especiais, para integração nas
comunidades escolares; 45) – Pedido de Informações n° 177/2017, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre aquisição da placa que foi
instalada no Centro de Convenções, em homenagem ao “PROF. DOUTOR FAUSTO
VICTORELLI”; 46) – Pedido de Informações n° 178/2017, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, referente a serviços de limpeza, roçagem da área
anexa à casa emprestada, onde se encontra instalada a Guarda Civil Municipal,
mais conhecida como Campo da Fábrica; 47) – Pedido de Informações n° 179/2017,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, referente ao período de
férias dos Estabelecimentos Escolares, como é que funcionam, bem assim, quanto
as atividades daqueles que neles trabalham, professores, e servidores municipais;
48) – Pedido de Informações n° 180/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, sobre vias públicas (ruas, avenidas, estradas) que não possuem
denominação; 49) – Pedido de Informações n° 181/2017, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações sobre a verba destinada
a realização de cirurgias eletivas. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos requerimentos: 50) Requerimento n° 374/2017, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana
Batista, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor César Alberto Rodrigues
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Colombo. 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, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos. A seguir, foi colocado em votação o
Requerimento n° 374/2017, o qual foi aprovado por unanimidade dos votos; 51) Requerimento n° 375/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais seis edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações à Igreja Católica Apostólica Carismática por completar 11 anos de
bençãos em nossa cidade. Aprovado por unanimidade dos votos; 52) Requerimento n° 376/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Clube Pirassununga pela realização da Caminhada e
Corrida, realizada no último dia 09 de julho. Aprovado por unanimidade dos votos;
53) - Requerimento n° 377/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações a empresa Convênios Card pela preocupação social e pela
proximidade com nossa sociedade, que recentemente doou uniformes esportivos às
crianças do Projeto Segundo Tempo. Em discussão, usou da palavra o Vereador
José Antonio Camargo de Castro. Colocado em votação, o Requerimento nº
377/2017 foi aprovado por unanimidade dos votos; 54) - Requerimento n° 378/2017,
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 do Senhor Frontilho da Costa Leite Filho. Aprovado por unanimidade
dos votos; 55) - Requerimento n° 379/2017, 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
Nadir Bueno de Souza. Aprovado por unanimidade dos votos; 56) - Requerimento n°
380/2017, 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 Scatolini Rosim. Aprovado por
unanimidade dos votos; 57) - Requerimento n° 381/2017, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista, Edson Sidinei Vick, Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, Jeferson Ricardo do Couto e Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, e subscrito por mais quatro edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Ricardo Fabiano. Aprovado por
unanimidade dos votos; 58) - Requerimento n° 382/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Posto Sebrae em Pirassununga,
entre os dias 04 a 07 de julho, os consultores ofereceram atendimento a todos os
empreendedores interessados em orientações e informações gerais sobre o seu
ramo de negócios. Aprovado por unanimidade dos votos; 59) - Requerimento n°
383/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por
mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento da Senhora Rosângela Maria Vaz. Aprovado por unanimidade dos
votos; 60) - Requerimento n° 384/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações à Secretaria Municipal de Educação, por realizar em parceria com a
Universidade de São Paulo, o Curso de Capacitação para Professores: “Educação
Ambiental Humanitária em Bem-estar Animal”. Aprovado por unanimidade de votos;
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61) - Requerimento n° 385/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Roberto Zolio. Aprovado por unanimidade
de votos; 62) - Requerimento n° 386/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor João Joaquim Alves Bezerra –
“João Negrão”. Aprovado por unanimidade de votos; 63) - Requerimento n°
387/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
da Senhora Doralice Frasse. Aprovado por unanimidade de votos; 64) Requerimento n° 388/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações
à Universidade de São Paulo que aprovou, em sessão realizada no último dia 4 de
julho, a reserva de vagas para alunos oriundos de escolas públicas e autodeclarados
pretos, pardos e indígenas (PPI) para os cursos de graduação da Universidade, a
partir do próximo ano. Aprovado por unanimidade de votos; 65) - Requerimento n°
389/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, que regularizaram recentemente, o CEP de
muitos bairros novos de nossa cidade. Aprovado por unanimidade de votos; 66) Requerimento n° 390/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações
à EMAIC CPC “Prof. Daniel Caetano do Carmo”, pois desenvolve importantes
projetos como o Programa de Apoio ao Tempo Integral que consiste em atividades
interligadas de informática, teatro, dança e movimento, leitura e cinema. Aprovado
por unanimidade de votos; 67) - Requerimento n° 391/2017, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações ao artista Reinaldo Facchini, o Palhaço Jeca, pelo
recebimento do selo de certificação da ONU em seu Projeto, o “Sítio do Jeca”.
Aprovado por unanimidade de votos; 68) - Requerimento n° 392/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações às forças de segurança de nossa
cidade, prestando assim, uma justa homenagem aos Heróis da Revolução
Constitucionalista de 1932, no último dia 09 de julho. Aprovado por unanimidade de
votos; 69) - Requerimento n° 393/2017, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi
Netto e Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais
seis edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à Escola
de Futebol Camisa 10, que no último dia 09 de julho, realizou a abertura da 2ª Copa
Pirassununga Brasil de Futebol, no CEFE Presidente Médici. Aprovado por
unanimidade de votos; 70) - Requerimento n° 394/2017, 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 EMEF “Jornalista Washington Luiz de Andrade”, que realizou no
dia 08 de julho sua 1ª Festa Caipira. 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 pelos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e
Luciana Batista. Logo após, a já inscrita Vereadora Luciana Batista cedeu seu tempo
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ao Vereador Edson Sidinei Vick. Continuou com a palavra o Vereador Edson Sidinei
Vick, aparteado pela Vereadora Luciana Batista. Em seguida, usou da palavra o já
inscrito Vereador José Antonio Camargo de Castro. Logo após, usou da palavra o já
inscrito Vereador Vitor Naressi Netto, aparteado pelos Vereadores Paulo Eduardo
Caetano Rosa e Edson Sidinei Vick. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, aparteado pelos Vereadores Edson Sidinei
Vick e Luciana Batista. Logo após, usou da palavra o já inscrito Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, aparteado pelo Vereador Vitor Naressi Netto. Em seguida, usou
da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
aparteado pelo Vereador 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) – SEGUNDA 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. 02) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto
Legislativo nº 08/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, que
visa conceder ao Senhor Edinaldo Barbosa Lima o Título de “Cidadão
Pirassununguense”. Em discussão, usou da palavra o Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa. Colocado em votação, o Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2017 foi
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 Edson Sidinei Vick,
aparteado pelos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e Wallace Ananias de
Freitas Bruno. Não havendo mais nada a tratar, 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 Tatiane
Cristina Bertazi, Assessora de Gabinete, que, após aprovada pelo Plenário segue
devidamente assinada.
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