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Ata nº 2916 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 24 de julho de 2017. Ao vigésimo quarto dia do mês de julho de dois mil e
dezessete, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2916ª 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 2915 da Sessão Ordinária de 18 de julho
de 2017, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Neste
momento, o Senhor Presidente suspendeu a Sessão por 15 minutos para finalizar
reunião com membros da Secretaria de Saúde. 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.
Neste momento, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) –
Ofício nº 098/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 78/2017, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1610 –
MICROBACIAS II, na Lei Municipal nº 4.514, de 29 de novembro de 2013, o Plano
Plurianual para o período de 2014 a 2017. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 02) – Ofício
nº 099/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
79/2017, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 1610 – MICROBACIAS II, na
Lei 4.976, de 20 de junho de 2016, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2017. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 03) – Ofício nº 100/2017, do Prefeito Municipal
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 80/2017, que visa autorizar o
Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite
de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), destinado a atender abertura da
nova ação nº 1610 – MICROBACIAS II, visando a devolução do saldo remanescente
em conta referente ao Convênio Estrada Municipal Antonio Gilberto Guena Marsíglio
e a extensão para implantação em trecho de 1.200 metros, junto à PNG 040.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 04) – Ofício nº 102/2017, do Prefeito Municipal encaminhando
o Projeto de Lei que recebeu o nº 81/2017, que visa autorizar inclusão de nova ação
nº 2562 – aquisição de uma Motoniveladora da Casa Civil, na Lei Municipal nº 4.514,
de 29 de novembro de 2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 05) – Ofício nº 103/2017, do Prefeito Municipal encaminhando
o Projeto de Lei que recebeu o nº 82/2017, que visa autorizar inclusão de nova ação
nº 2562 – aquisição de uma Motoniveladora da Casa Civil, na Lei 4.976, de 20 de
junho de 2016, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 06) – Ofício nº 104/2017, do Prefeito Municipal encaminhando
o Projeto de Lei que recebeu o nº 83/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a
abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), destinado a atender abertura da nova ação nº 2562 –
-1-

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

referente ao Convênio - Casa Civil - para aquisição de uma Motoniveladora.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 07) – Ofício nº 105/2017, do Prefeito Municipal encaminhando
o Projeto de Lei que recebeu o nº 90/2017, que visa autorizar inclusão de nova ação
nº 2564 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as USFs, na
Lei Municipal nº 4.514, de 29 de novembro de 2013, o Plano Plurianual para o
período de 2014 a 2017. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 08) – Ofício nº 106/2017, do Prefeito
Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 91/2017, que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 2564 – Aquisição de Equipamentos e Materiais
Permanentes para as USFs, na Lei 4.976, de 20 de junho de 2016, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 09) – Ofício
nº 107/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
92/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, até o limite de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais),
destinado a atender abertura da nova ação nº 2564 – referente ao Convênio
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as USFs. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os
pareceres; 10) – Ofício nº 108/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 93/2017, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2565 –
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as USFs, na Lei
Municipal nº 4.514, de 29 de novembro de 2013, o Plano Plurianual para o período
de 2014 a 2017. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 11) – Ofício nº 109/2017, do Prefeito Municipal
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 94/2017, que visa autorizar
inclusão de nova ação nº 2565 – Aquisição de Equipamentos e Materiais
Permanentes para as USFs, na Lei 4.976, de 20 de junho de 2016, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 12) – Ofício
nº 110/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
95/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, até o limite de R$ 515.525,00 (quinhentos e quinze mil,
quinhentos e vinte e cinco reais), destinado a atender abertura da nova ação nº 2565
– referente ao Convênio Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para
as USFs. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 13) – Ofício nº 111/2017, do Prefeito Municipal
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 84/2017, que visa autorizar
inclusão de nova ação nº 2561 – Aquisição de uma Motoniveladora - SICONV, na Lei
Municipal nº 4.514, de 29 de novembro de 2013, o Plano Plurianual para o período
de 2014 a 2017. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 14) – Ofício nº 112/2017, do Prefeito Municipal
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 85/2017, que visa autorizar
inclusão de nova ação nº 2561 – Aquisição de uma Motoniveladora - SICONV, na Lei
4.976, de 20 de junho de 2016, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício
de 2017. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 15) – Ofício nº 113/2017, do Prefeito Municipal
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 86/2017, que visa autorizar o
Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite
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de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), destinado a atender abertura
da nova ação nº 2561 – para atender ao Convênio - SICONV - para aquisição de
uma Motoniveladora. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 16) – Ofício nº 114/2017, do Prefeito
Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 87/2017, que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 2563 – Aquisição de Equipamentos e Materiais
Permanentes para as USFs, na Lei Municipal nº 4.514, de 29 de novembro de 2013,
o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 17) – Ofício
nº 115/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
88/2017, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2563 – Aquisição de
Equipamentos e Materiais Permanentes para as USFs, na Lei 4.976, de 20 de junho
de 2016, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os
pareceres; 18) – Ofício nº 116/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 89/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito
adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), destinado a atender abertura da nova ação nº 2563 – referente ao Convênio
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as USFs. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os
pareceres; 19) – Ofício nº 117/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 96/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, para
transferência de recursos no presente exercício objetivando incrementar a política de
atendimento à saúde do cidadão, no que concerne ao tratamento emergencial e dá
outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes
à matéria para darem os pareceres; 20) – Ofício GAB nº 413/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 159/2017, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre o
Conselho Municipal de Turismo (COMTUR); 21) – Ofício GAB nº 417/2017, do
Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 155/2017, de autoria do
Vereador Edson Sidinei Vick, referente a informações sobre as exonerações e
contratações de cargos comissionados, pela atual Administração; 22) – Ofício GAB
nº 419/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
163/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
solicitando informações sobre prestação de serviços funerários no Município; 23) –
Ofício GAB nº 420/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 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; 24) – Ofício GAB nº 422/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 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; 25) – Ofício GAB nº 425/2017,
do Prefeito Municipal, em atenção aos Pedidos de Informações nº 166 e 172/2017,
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” e isenção concedida ao evento; 26) – Ofício GAB nº 427/2017, do
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Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 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; 27) –
Ofício GAB nº 432/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 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; 28) – Ofício nº
010_2017_smf, do Secretário Municipal de Finanças, Cláudio Rolim da Silveira
solicitando documentação comprobatória das despesas líquidas com publicidade
institucional referente ao 1º quadrimestre dos exercícios de 2013, 2014, 2015 e
2016; 29) – Ofício nº 25/AFA_CMDO/6300, do Comandante da Academia da Força
Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin, encaminhando relação nominal dos
três militares indicados a receberem o Título de “Militar das Forças Armadas do Ano”;
30) – Ofício nº 8-SI/13º R C Mec, do Comandante do 13º Regimento da Cavalaria
Mecanizado, Coronel Eduardo Xavier Ferreira Glaser Migon, encaminhando relação
nominal dos três militares a serem agraciados com o Título de “Militar das Forças
Armadas do Ano”; 31) – Ofício da Câmara Municipal de Pirajuí, solicitando cópia dos
respectivos empenhos de pagamentos para VUNESP, quando na realização de
concurso público; 32) – Ofício de Flávio Aurélio Buani, questionando sobre
existência de Biomédicos no quadro da Prefeitura Municipal de Pirassununga; 33) –
Ofício nº 01/2017, de Patrícia Fernandes da Associação Regional Pirassununguense
de Esclerose Múltipla, solicitando realização de evento no Plenário “Dr. Fernando
Costa”, no dia 29/08/2017 às 19horas, referente a IV Semana Faça Vale – Semana
Municipal pela Esclerose Múltipla; 34) – Convite da Escola Legislativa da Câmara
Municipal de Limeira, para o Curso “A Câmara Municipal e seu funcionamento”, a
realizar-se em 02/08/2017 às 8h; 35) – Ofício do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, requerendo cópia do Projeto de Lei nº 134/2014, que
“Dispõe sobre a redenominação de emprego permanente mensalista do quadro de
servidores (auxiliar de desenvolvimento infantil/pajem)”; 36) – Ofício do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, requerendo declaração de pagamento de subsídios,
bem como o banco no qual o valor é creditado; 37) – Informativo do Conselho
Nacional de Assistência Social – CNAS, sobre aprovação de nota de repúdio contra
a suspensão do reajuste dos benefícios previstos para 2017 do Programa Bolsa
Família – PBF; 38) – Convite da Organização Paulista de Gestão Pública, para o
curso “Sindicância e Processo Administrativo à Luz da Jurisprudência dos Tribunais”,
a realizar-se no dia 03/08/2017, em Bauru/SP; 39) – Convite do CIEE, para o 57º
Encontro com Educadores, a realizar-se em 11/08/2017; 40) – Convite da
Organização Paulista de Gestão Pública, para o curso “Tesouraria Municipal,Teoria e
Prática – Treinamento Avançado”, a realizar-se em 27/07/2017; 41) – Convite da
Organização Paulista de Gestão Pública, para o curso “Como realizar a aplicação de
sanções e rescisão unilateral em casos de empresas que descumpram as
obrigações previstas em contrato administrativo”, a realizar-se no 26/07/2017, em
São Paulo/SP; 42) – Convite da Organização Paulista de Gestão Pública, para o
curso “Projeto AUDESP – Fase IV Licitações, Contratos e Execução Contratual”, a
realizar-se no 10/08/2017, em São Paulo/SP; 43) – Convite da Organização Paulista
de Gestão Pública, para o curso “Sindicância e Processo Administrativo à Luz da
Jurisprudência dos Tribunais”, a realizar-se no dia 01/09/2017, em São Paulo/SP;
44) – Convite da Organização Paulista de Gestão Pública, para o curso “Gestão do
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Patrimônio Público face à Portaria STN 634/2013 e Portaria nº 548 de 24/09/2015 –
Aprovação do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais
(PIPCP)”, a realizar-se no dia 30/08/2017, em São Paulo/SP; 45) – Convite do
Instituto Brasileiro de Administração Pública – IBRAP, para o Curso 243 – SICONV e
OBTVs – Sistema de Convênios do Governo Federal, a ser realizado entre agosto e
outubro/2017; 46) – Convite da Organização Paulista de Gestão Pública, para o
curso “Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público”, a realizar-se nos dias 17 e 18/08/2017, em
Curitiba/PR; 47) – Convite da EGPE – Escola de Gestão Pública e Empresarial, para
o Curso “Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil/MROSC”, a
realizar-se nos dias 27 e 28/07/2017; 48) – Convite da Secretaria de Governo do
Estado de São Paulo, para o Seminário “Saúde Mental: inclusão e a arte do
encontro”, a realizar-se no dia 03/08/2017; 49) – Comunicado 64, da Fiorilli Software,
sobre decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Pleno, referente ao processo TC1910/006/14. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados
ao Prefeito Municipal: 50) - Indicação nº 583/2017, de autoria do Vereador Edson
Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o
setor competente promover o recapeamento da Rua Venezuela, e demais ruas da
Vila Esperança; 51) - Indicação nº 584/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei
Vick, para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de criar equipe de
orientação turística em nossa cidade; 52) - Indicação nº 585/2017, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal estude,
juntamente com a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, a possibilidade de
criar cursos de garçom e demais cursos voltados à alimentação e trabalho em
restaurantes e afins, oferecendo oportunidade de profissionalização aos munícipes;
53) - Indicação nº 586/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa,
para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de construir uma passarela
(ponte) sobre o Rio Ribeirão do Ouro na região da Avenida Painguás, próximo aos
comércios existentes no local e o Centro de Convenções "Prof. Dr. Fausto Victorelli",
bem assim, implantar redutores de velocidade na região para evitar acidentes; 54) Indicação nº 587/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de, a partir do mês de agosto, não
haja atraso nos repasses que a Municipalidade faz para a APAE, possibilitando que
a Entidade faça os pagamentos em dia para seus funcionários; 55) - Indicação nº
588/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de ordenar a
sinalização de trânsito, placas e pintura de solo, no cruzamento das Ruas Manaus e
Natal, na Vila Belmiro; 56) - Indicação nº 589/2017, 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 e limpezas na praça do Jardim Kamel; 57) - Indicação nº 590/2017, 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 e limpezas na praça da Vila Real; 58) - Indicação nº
591/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar a
reforma necessária nos aparelhos que formam a Academia ao Ar Livre, que se
encontram instalados na Vila São Pedro; 59) - Indicação nº 592/2017, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito
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Municipal verifique a possibilidade de determinar a reforma necessária nos
aparelhos que formam a Academia ao Ar Livre, que se encontram instalados no
Jardim Morumbi; 60) - Indicação nº 593/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal estude
possibilidade de construir um banheiro junto ao ponto de táxi defronte ao Santuário
Bom Jesus dos Aflitos para maior comodidade desses trabalhadores; 61) - Indicação
nº 594/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito
Municipal estude possibilidade de constituir uma Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Município de Pirassununga, com a finalidade de controlar e fiscalizar os
serviços públicos delegados; 62) – Pedido de Informações n° 185/2017, de autoria
dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações
relativas às máquinas registradoras utilizadas na 23ª Semana Nenete de Música
Sertaneja; 63) – Pedido de Informações n° 186/2017, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre repasse de
verbas da Municipalidade as entidades e associações sem fins lucrativos, e
possíveis atrasos. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos requerimentos: 64) - Requerimento
n° 421/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, 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 96/2017, de autoria do Prefeito
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, para transferência de
recursos no presente exercício objetivando incrementar a política de atendimento à
saúde do cidadão, no que concerne ao tratamento emergencial e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade dos votos; 65) - Requerimento n°
422/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por
mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações
votos de elevadas congratulações à Academia da Força Aérea, pela realização da
Cerimônia alusiva ao transcurso do aniversário de nascimento do Marechal-do-Ar
Alberto Santos Dumont, no último dia 20 de julho. Aprovado por unanimidade dos
votos; 66) - Requerimento n° 423/2017, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações votos de elevadas congratulações ao Policial Civil
Rogério Nascimento dos Santos, pela realização da 2ª Copa de Forças de
Segurança de Santa Cruz da Conceição. Aprovado por unanimidade dos votos; 67) Requerimento n° 424/2017, 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 à empresária e atleta
fisiculturista Dayene Mormano, disputou o Campeonato Paulista WBBF, em
Piracicaba e alcançou o primeiro lugar na categoria até 1,63. Aprovado por
unanimidade dos votos; 68) - Requerimento n° 425/2017, 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 à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Santa Cruz da
Conceição, Patrícia Capodifoglio Landgraf, pela realização do 5º Dia do Agricultor,
no último dia 21 de julho no Centro de Lazer ao Trabalhador. Em discussão, usou da
palavra o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. Colocado em votação, o
Requerimento nº 425/2017, foi aprovado por unanimidade dos votos; 69) Requerimento n° 426/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
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Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que seja realizada pela Câmara
Municipal de Pirassununga, reunião comemorativa a “Semana Municipal de
Esclerose Múltipla”, com a participação de ARPEM – Associação Regional
Pirassununguense de Esclerose Múltipla. Aprovado por unanimidade dos votos; 70) Requerimento n° 427/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, e subscrito por mais seis edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações aos Diáconos Luíz Sérgio Teixeira e Romes Braz Paulino,
que neste mês de Julho completaram dois anos de diaconato permanente. Neste
momento, o Sr. Presidente solicitou a suspensão da Sessão por 5 minutos.
Retomando os trabalhos, o Sr. Presidente colocou em votação o Requerimento nº
427/207, o qual foi aprovado por unanimidade dos votos; 71) - Requerimento n°
428/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e
subscrito por mais seis edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações à Paróquia Santa Rita de Cássia, pela comemoração do Dia de São
Cristóvão, anualmente em 25 de julho, e em razão desta data que homenageia o
padroeiro dos viajantes e peregrinos, também é o Dia do Motorista. Aprovado por
unanimidade dos votos; 72) - Requerimento n° 429/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações à Rádio Piracema FM 94,7, que no
dia 22 de julho lançou o programa “Campos Show”. Aprovado por unanimidade dos
votos; 73) - Requerimento n° 430/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor José Carlos Gonçalves. Aprovado por
unanimidade dos votos; 74) - Requerimento n° 431/2017, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que o Excelentíssimo
Senhor Deputado Federal Ricardo Izar Júnior interceda por Pirassununga, visando
destinar importe de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para a aquisição de um
endoscópio completo. Em discussão, usou da palavra o Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno. Colocado em votação, o Requerimento nº 431/2017, foi aprovado
por unanimidade dos votos; 75) - Requerimento n° 432/2017, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações aos alunos formados, que participaram do Curso
de Auxiliar de cozinha junto ao Projeto Socioeducativo “Cuidando do Amanhã”, na
Vila Santa Fé. Aprovado por unanimidade dos votos; 76) - Requerimento n°
433/2017, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto, José Antonio Camargo de
Castro e Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais seis edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações à Escola de Futebol Camisa 10, ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ademir Alves Lindo, e ao Ilustríssimo
Senhor Secretário Municipal de Esportes José Lourenço Marinho, pela realização da
2ª Copa Pirassununga Brasil de Futebol, que se encerrou no último dia 15 de julho.
Aprovado por unanimidade dos votos; 77) - Requerimento n° 434/2017, de autoria
de todos os Edis, para que o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São
Paulo, Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, ao Excelentíssimo Senhor ViceGovernador do Estado de São Paulo, Dr. Márcio Luiz França Gomes, ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Saúde Dr. David Everson Uip, e às
Excelentíssimas Lideranças Partidárias da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo se empenhem em que seja autorizado o credenciamento do Serviço de
Nefrologia de Pirassununga (SENEPI), da Irmandade da Santa Casa de
Pirassununga, junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento gratuito de
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nossa população a esses serviços. 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. Não havendo inscritos, o Sr. Presidente passou a
Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
96/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga, para transferência de recursos no presente exercício objetivando
incrementar a política de atendimento à saúde do cidadão, no que concerne ao
tratamento emergencial e dá outras providências. Em discussão, usaram da palavra
os Vereadores Edson Sidinei Vick, Wallace Ananias de Freitas Bruno e Paulo
Eduardo Caetano Rosa. Colocado em votação, o Projeto de Lei nº 96/2017 foi
aprovado por unanimidade dos votos; 02) – SEGUNDA 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. Colocado em votação, o Projeto de Lei nº
68/2017 foi aprovado por unanimidade dos votos; 03) – SEGUNDA 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; 04) – SEGUNDA 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. Não havendo Vereadores inscritos e 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 Adriana Aparecida Merenciano, Diretora Geral da
Secretaria, que, após aprovada pelo Plenário segue devidamente assinada.
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