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Ata nº 2915 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 18 de julho de 2017. Ao décimo oitavo dia do mês de julho de dois mil e
dezessete, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2915ª 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 2914 da Sessão Ordinária de 11 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 095/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 76/2017, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar
no Programa Orçamentário da Câmara Municipal. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 02) – Ofício
nº 096/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
77/2017, que visa autorizar a prorrogação de prazo estabelecido no Artigo 2º da Lei
nº 5.096, de 5 de maio de 2017, que autoriza o Poder Executivo a parcelar débitos
tributários de qualquer natureza e outras receitas concedendo a exclusão das multas
e juros moratórios e dá outras providências. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 03) – Ofício
GAB nº 415/2017, do Prefeito Municipal, solicitando duas cópias autenticadas do
Termo de Posse do Prefeito; 04) – Convite da Escola do Legislativo de Piracicaba,
para os Cursos: “Iniciação Política II”, Oficina de “Formulação de Políticas Públicas”,
Ciclo de Palestras “Promovendo a Inclusão e o Emponderamento Feminino”,
Palestra “Serviço Público: Valorização e Produtividade”. Oficina ‘Elaboração de
Projetos”, Palestra “A Arte da Comunicação e sua Importância” e Oficina “Acesso à
Informação”, a realizarem-se nos meses de agosto e setembro de 2017; 05) –
Convite da Câmara Municipal de Itatiba, para a exposição de arte “Click 3D”, de
Jeferson Ubinha, que se realiza de 14 a 31 de julho; 06) – Ofício do Chefe de
Gabinete da Câmara Municipal de Pirajuí, Lucas Rodrigues Portilho, requerendo
cópia do contrato firmado junto à VUNESP, quando na realização do concurso
público desta Câmara; 07) – Ofício do Presidente do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, Sidney Estanislau Beraldo, comunicando recebimento do Ofício
00519/2017 – SG, que relata sobre medicamentos vencidos; 08) – Ofício do Diretor
da DR 13, Danilo Luiz Dezan, em resposta ao Requerimento nº 202/2017, de autoria
dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Natal Furlan sobre inclusão no cronograma de
obras a Rodovia SP 201 Prefeito Euberto Nemésio Pereira de Godoy, para que
receba benfeitorias; 09) – Ofício do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São
Paulo, em resposta ao Requerimento n° 293/2017, de autoria do Vereador Paulo
Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que a Presidente do Fundo
Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, interceda por Pirassununga,
visando destinar o Projeto “Visão do Futuro” para cidade; 10) – Convite da Escola
Paulista de Contas Públicas, para o Curso AUDESP Fase III Módulo Atos de Pessoal
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e Fase IV Módulo Licitações e Contratos, a realizar-se dia 20/07/2017; 11) – Ofício
nº 6860, do Presidente da Câmara Municipal de Marília, Wilson Alves Damasceno,
encaminhando cópia de Moção de Apoio ao Prefeito de São Paulo João Dória e ao
Governador Geraldo Alckimin, pela recente intervenção na área denominada
“Cracolândia”; 12) – Ofício nº 512/2017-CMM, da Presidente da Câmara Municipal
de Mococa, Elisângela Mazini Maziero Breganoli, encaminhando cópia de Moção nº
163/2017, em apoio aos 2º Tenentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em
razão do tratamento negativo que estão recebendo do Governo do Estado, no que
se refere a diferença salarial existente entre os postos de 1º e 2º Tenentes; 13) –
Convite do Comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário
Augusto Baccarin, para a Cerimônia Militar Alusiva ao Dia do Nascimento do
Marechal do Ar Alberto Santos-Dumont, Patrono da Aeronáutica Brasileira, à
Imposição de Medalha “Mérito Santos-Dumont” e “Medalha Militar”, a realizar-se dia
20/07/2017; 14) – Convite da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, para a
XV SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho), com o Tema
“Um trabalho feito com prevenção e bem executado tem a segurança como
resultado, tornando o trabalho humanizado”, a ser realizado de 25 a 27 de julho; 15)
– Ofício do Superintendente Estadual da Fundação Nacional de Saúde, Júnior
Bozzella, informando sua assunção à Superintendência no dia 0706/2017; 16) –
Ofício do Presidente desta Casa de Leis, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, encaminhando Balancetes da Receita e Despesas, referente ao mês de
junho/2017; 17) – Ofício do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, requerendo
cópia reprográfica do Pedido de Informações nº 36/2017, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, que versa sobre a arrecadação do pedágio localizado em
Pirassununga; 18) – Ofício do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, solicitando cópia reprográfica integral do Projeto de Lei que deu origem à Lei
Municipal nº 2.452, de 27 de maio de 1993, que denominou de “Adélia Fernandes
Bruno” a Creche localizada na Rua Guiana, Vila Esperança; 19) – Comunicado n°
CM067782/2017, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 282.916,46); 20) – Boletim
da Confederação Nacional de Municípios, edição de junho/2017; 21) – Revista
RADIS, edição nº 177 de junho/2017; 22) – Convite do Instituto Brasileiro de
Administração Pública – IBRAP, para o Curso “Controle de Frotas no Serviço
Público”, a ser realizado entre julho e setembro/2017; 23) – Convite do Instituto
Brasileiro de Administração Pública – IBRAP, para o Curso “Cerimonial Municipal:
Suas características próprias”, a ser realizado entre junho e setembro/2017; 24) –
Informativo da Fundação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, Ano
XIII, edição nº 2 de março-abril/2017. As Indicações e Pedidos de Informações a
seguir foram encaminhados ao Prefeito Municipal: 25) - Indicação nº 574/2017, de
autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de, em ocorrendo a transferência de locais onde estão instaladas
atualmente as Unidades de Saúde, que sejam transferidas para imóveis de
propriedade do Município; 26) - Indicação nº 575/2017, de autoria do Vereador
Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
estender o espaço do Boulevard, nos trajetos entre as ruas Siqueira Campos e
Amador Bueno e, no perímetro compreendido entre as Ruas Major Pereira e José
Bonifácio, possibilitando a instalação de praças de alimentação e quiosques com a
finalidade de venda de objetos artesanais, fato que preencheria o espaço ocioso e
ainda traria mais arrecadação para o Município; 27) - Indicação nº 576/2017, de
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autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de junto ao Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP,
determinar os consertos necessários no leito asfáltico da Rua Riachuelo, bem assim,
no muro e calçada do imóvel sob o nº 695, que foram danificados; 28) - Indicação nº
577/2017, 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 no final do Loteamento Jardim Millenium, bem como, disponibilizar
uma caçamba nas imediações, para receber o lixo e entulhos que estão sendo
depositados naquela região de forma inadequada; 29) - Indicação nº 578/2017, de
autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de realizar a doação dos calçados (sobras), que se
encontram na Secretaria Municipal de Educação, para os alunos carentes que
residem na Vila Santa Fé e participarão do PROFESP (Projeto Forças no Esporte,
na Academia da Força Aérea; 30) - Indicação nº 579/2017, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito Municipal verifique
a possibilidade de determinar o setor competente, realizar os reparos necessários
nos leitos asfálticos das ruas do Bairro Jardim Residence Rio Verde; 31) - Indicação
nº 580/2017, 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 os consertos necessários no leito carroçável da estrada
que dá acesso ao Bairro Rural do Botafogo; 32) - Indicação nº 581/2017, 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 de solo das ruas do Jardim Margarida, visando orientar os motoristas e
pedestres; 33) - Indicação nº 582/2017, 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 os reparos necessários no
leito carroçável da Estrada que dá acesso ao Bairro do Matão; 34) – Pedido de
Informações n° 182/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, solicitando informações relativas à divulgação, participação das
entidades interessadas, contratações e regulamento para realização da 23ª Semana
Nenete de Música Sertaneja; 35) – Pedido de Informações n° 183/2017, de autoria
dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre
verba e construção da Unidade de Saúde na Rua São Francisco de Assis, Vila Santa
Fé e construção da Unidade de Saúde da Família no Jardim Itália; 36) – Pedido de
Informações n° 184/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
sobre a construção, que está em andamento, de uma Creche ou Escola no Jardim
Treviso. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, que procedesse à leitura dos requerimentos: 37) - Requerimento n°
395/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais seis edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na
presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 75/2017, de autoria do Prefeito
Municipal, 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 para crianças e adolescentes na modalidade
Casa, Lar e Serviço de Acompanhamento Especial Cuida Mais. Aprovado por
unanimidade dos votos; 38) - Requerimento n° 396/2017, de autoria do Vereador
Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído e apreciado sob
regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 76/2017, de
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autoria do Prefeito Municipal, que visa autorizar abertura de créditos adicionais
suplementares no Programa Orçamentário da Câmara Municipal. Aprovado por
unanimidade dos votos; 39) - Requerimento n° 397/2017, de autoria do Vereador
Natal Furlan, e subscrito por mais nove edis, para que seja excluído e retirado da
apreciação sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei
nº 76/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que visa autorizar abertura de créditos
adicionais suplementares no Programa Orçamentário da Câmara Municipal.
Aprovado por unanimidade dos votos; 40) - Requerimento n° 398/2017, de autoria
do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis, para
que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente sessão ordinária,
o Projeto de Lei nº 77/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que visa autorizar a
prorrogação de prazo estabelecido no Artigo 2º da Lei nº 5.096, de 5 de maio de
2017, que autoriza o Poder Executivo a parcelar débitos tributários de qualquer
natureza e outras receitas concedendo a exclusão das multas e juros moratórios e
dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos votos; 41) - Requerimento n°
399/2017, de autoria de todos os Edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Adrien Jackson Ferraz Nogueira.
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°
399/2017, o qual foi aprovado por unanimidade dos votos; 42) - Requerimento n°
400/2017, de autoria de todos os Edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações à 3ª Companhia de Polícia Militar de Pirassununga, Polícia
Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Segurança Pública e
a Guarda Civil Municipal, que garantiram a tranquilidade e segurança dos
participantes da 23ª Semana Nenete de Música Caipira. Aprovado por unanimidade
dos votos; 43) - Requerimento n° 401/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei
Vick, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações à Associação Comercial e Industrial de Pirassununga, pelo Dia do
Comerciante, que foi comemorado em 16 de julho. Aprovado por unanimidade dos
votos; 44) - Requerimento n° 402/2017, 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 Flávia Ribeiro Rodrigues.
Aprovado por unanimidade dos votos; 45) - Requerimento n° 403/2017, de autoria
dos Vereadores Jeferson Ricardo do Couto, Edson Sidinei Vick, Vitor Naressi Netto,
José Antonio Camargo de Castro, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
Luciana Batista e Natal Furlan, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ademir Alves Lindo, ao
Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Cultura e Turismo Roberto Donizeti
Bragagnollo, ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Obras e Serviços José
Salvador Fusca Machado e ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de
Segurança Pública Paulo André Silva Tannús, pela realização da 23ª Semana
Nenete de Música Caipira entre os dias 13 e 16 de julho. Em discussão, usaram da
palavra os Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno e Natal Furlan. Por fim,
usou da palavra o Vereador Jeferson Ricardo do Couto, aparteado pelos Vereadores
Natal Furlan, Edson Sidinei Vick e José Antonio Camargo de Castro. Colocado em
votação, o Requerimento n° 403/2017 foi aprovado por unanimidade dos votos; 46) Requerimento n° 404/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
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Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que o Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual Fernando Capez interceda por Pirassununga, visando destinar
uma ambulância para atendimento a nossa população. Aprovado por unanimidade
dos votos; 47) - Requerimento n° 405/2017, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que o
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Fernando Capez interceda por
Pirassununga, visando destinar a região sul da cidade 02 (duas) academias ao ar
livre. Aprovado por unanimidade dos votos; 48) - Requerimento n° 406/2017, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações votos
de elevadas congratulações o atleta Clayton Fernandes, por ser vice campeão no
Mundial de Jiu-Jistu Esportivo 2017, na categoria Master 2 marrom, peso leve.
Aprovado por unanimidade dos votos; 49) - Requerimento n° 407/2017, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis
edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Fernando Capez
interceda por Pirassununga, visando destinar a nossa cidade um caminhão de lixo,
para atendimento dos serviços de coleta em novos bairros da cidade. Aprovado por
unanimidade dos votos; 50) - Requerimento n° 408/2017, 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 do Senhor
Wandir Palma Pereira. Aprovado por unanimidade dos votos; 51) - Requerimento n°
409/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por
mais oito edis, para que fique gravado nos anais da presente Sessão, singela
homenagem ao Dia do Socorrista, ocorrido no dia 11 de julho do corrente ano, para
os homens que arriscam suas próprias vidas em prol da sociedade. Aprovado por
unanimidade dos votos; 52) - Requerimento n° 410/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao jornalista e escritor Israel Foguel,
titular da cadeira número 28, que foi eleito para ocupar o cargo de Presidente entre
os anos de 2017, 2018 e 2019 da APLACE – Academia Pirassununguense de
Letras, Artes, Ciências e Educação. Aprovado por unanimidade dos votos; 53) Requerimento n° 411/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Elena Frezol
dos Santos. Aprovado por unanimidade dos votos; 54) - Requerimento n° 412/2017,
de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e
subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Manoel Ferreira Santiago. Aprovado por
unanimidade dos votos; 55) - Requerimento n° 413/2017, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais nove
edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Hairton Brunelli. Aprovado por unanimidade dos votos; 56) Requerimento n° 414/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Mário Edevarde
Cagliarani Júnior. Aprovado por unanimidade dos votos; 57) - Requerimento n°
415/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Manoel dos Reis.
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Aprovado por unanimidade dos votos; 58) - Requerimento n° 416/2017, de autoria
do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por
mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a
todas as entidades que participaram da 23ª Semana Nenete de Música Caipira.
Aprovado por unanimidade dos votos; 59) - Requerimento n° 417/2017, de autoria
do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Altino Rita. Aprovado por unanimidade dos votos; 60) - Requerimento n° 418/2017,
de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Senhor Jair Soares. Aprovado por unanimidade dos votos; 61) - Requerimento n°
419/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove
edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento da Senhora Benedicta Longo Pelais. Aprovado por unanimidade dos
votos; 62) - Requerimento n° 420/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Clube Pirassununga, por desenvolver a campanha de
doação de sangue e Cadastro de Doadores de Medula Óssea para o Hemonúcleo
Regional Jaú. Aprovado por unanimidade dos 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 Vitor Naressi Netto, aparteado
pelos Vereadores Natal Furlan e Jeferson Ricardo do Couto. Em seguida, usou da
palavra o já inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto, aparteado pelos
Vereadores Natal Furlan e Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”.
Logo após, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Edson Sidinei Vick,
aparteado pelos Vereadores Natal Furlan e Jeferson Ricardo do Couto. 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 pela
Vereadora Luciana Batista. Em seguida, usou da palavra o já inscrito Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, aparteado pelos Vereadores Natal Furlan, Vitor Naressi
Netto, Luciana Batista e José Antonio Camargo de Castro. A seguir, usou da palavra
o já inscrito Vereador Natal Furlan, aparteado pelos Vereadores Jeferson Ricardo do
Couto e Luciana Batista. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, aparteado pelos Vereadores Natal
Furlan, Paulo Eduardo Caetano Rosa e Edson Sidinei Vick. Continuando, o Sr.
Presidente, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitou ao VicePresidente 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
75/2017, de autoria do Executivo Municipal, 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 para
crianças e adolescentes na modalidade Casa, Lar e Serviço de Acompanhamento
Especial Cuida Mais. Aprovado por unanimidade dos votos; 02) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 77/2017, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar a prorrogação de prazo estabelecido no Artigo 2º da Lei
nº 5.096, de 5 de maio de 2017, que autoriza o Poder Executivo a parcelar débitos
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tributários de qualquer natureza e outras receitas concedendo a exclusão das multas
e juros moratórios e dá outras providências. Foi apresentada a Emenda nº 01/2017,
que foi lida pelo 1º Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das
Comissões Permanentes. Em discussão, usaram da palavra os Vereadores Wallace
Ananias de Freitas Bruno, Natal Furlan e Edson Sidinei Vick. Colocado em votação,
o Projeto de Lei nº 77/2017 foi aprovado por unanimidade dos votos, bem como a
Emenda apresentada; 03) – SEGUNDA 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”. Aprovado por unanimidade dos votos; 04) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 68/2017, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar inclusão de nova ação nº 2532 — Equipamentos UBS Jardim Kamel,
na Lei Municipal nº 4.514, de 29 de novembro de 2013, o Plano Plurianual para o
período de 2014 a 2017; Neste momento o Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno solicitou a votação em bloco dos Projetos de Lei nºs 68, 69 e 70/2017, sendo
seu pedido aprovado por unanimidade dos votos. Em discussão, usou da palavra o
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. Colocado em votação, o Projeto de Lei
nº 68/2017 foi aprovado por unanimidade dos votos; 05) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 69/2017, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar inclusão de nova ação nº 2532 — Equipamentos UBS Jardim Kamel,
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; 06) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 70/2017, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento
vigente, até o limite de R$ 100.900,00 (cem mil e novecentos reais), destinado a
atender abertura da nova ação nº 2532 — para atender a devolução do saldo
remanescente em conta, referente a aplicação financeira e recursos próprios do
Convênio nº 1782/2013 — Termo Aditivo nº 001í14, Processo nº 0001.0210 —
Aquisição de Equipamentos para UBS Jardim Kamel. 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 Natal Furlan, Jeferson Ricardo do Couto, Edson Sidinei Vick e Vitor
Naressi Netto. Não havendo mais Vereadores inscritos, o Sr. Presidente relembrou
que a Sessão Ordinária da próxima semana será realizada no dia 24/07/2017,
segunda-feira, às 20 horas. Nada mais havendo 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 Adriana Aparecida Merenciano, Diretora Geral da Secretaria, que, após
aprovada pelo Plenário segue devidamente assinada.
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