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 2917 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 01 de agosto de 2017. Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezessete,
às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2917ª 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 2916 da Sessão Ordinária de 24 de julho de 2017, a
qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Neste momento, 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 101/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 97/2017, que dispõe sobre criação de cargo em comissão de Assessor
de Secretaria e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 02) – Ofício nº 123/2017,
do Prefeito Municipal solicitando que as proposituras apresentadas em Sessão
Ordinária e Extraordinária sejam protocoladas diretamente na Secretaria Municipal
de Administração; 03) – Ofício nº 014/2017, do Prefeito Municipal encaminhando a
Estimativa de Receitas para o Exercício de 2018, da Prefeitura Municipal de
Pirassununga; 04) – Ofício GAB nº 421/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 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; 05) – Ofício GAB nº
435/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 162/2017,
de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, referente à
participação das entidades sem fins lucrativos na 23ª Semana Nenete de Música
Caipira; 06) – Ofício GAB nº 436/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido
de Informações nº 164/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, referente à retirada de terra das margens da Estrada Municipal Santina
Balter; 07) – Ofício GAB nº 437/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido
de Informações nº 170/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, solicitando informações sobre serviços prestados pela empresa OM
Tornearia; 08) – Ofício GAB nº 438/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 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; 09) – Ofício GAB nº
439/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 180/2017,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre vias públicas (ruas,
avenidas, estradas) que não possuem denominação; 10) – Ofício GAB nº 441/2017,
do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 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; 11)
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– Ofício GAB nº 443/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 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; 12) – Ofício GAB nº
444/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 173/2017,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando informações sobre
trabalhadores que prestaram serviços junto ao JORI – Jogos Regionais dos Idosos;
13) – Ofício GAB nº 445/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 181/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
solicitando informações sobre a verba destinada a realização de cirurgias eletivas;
14) – Ofício GAB nº 448/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 160/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, solicitando
informações sobre o Ecomuseu, e o Museu Histórico e Pedagógico Dr. Fernando
Costa; 15) – Ofício GAB nº 454/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido
de Informações nº 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; 16) – Ofício GAB nº 446/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 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; 17) – Ofício GAB nº 455/2017, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações nº 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”; 18) –
Ofício GAB nº 456/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 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; 19) – Ofício nº 170/2017, do Superintendente do SAEP, João Alex
baldovinotti, em atenção à Indicação nº 576/2017, de autoria do Vereador Edson
Sidinei Vick, para que se verifique a possibilidade de 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; 20) – Ofício do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, requerendo Certidão constatando o valor do subsídio mensal e
do INSS descontado referente ao mês de julho de 2017; 21) – Ofício da Juíza de
Direito, Adriana Barrea, agradecendo o convite, e justificando ausência na Sessão
Solene de celebração do 194º aniversário de fundação de Pirassununga e entrega
de títulos; 22) – Ofício do Presidente do Sindicato Nacional das Empresas de
Limpeza Urbana – SELURB, Márcio Matheus, encaminhando folder de pré
lançamento da segunda edição do “ISLU – Índice de Sustentabilidade dos Serviços
de Limpeza Urbana para os municípios brasileiros”; 23) – Convite do Presidente da
Câmara Municipal de São Sebastião da Grama, Delloro Bilatto Serafim, para a 2ª
Reunião do Parlamento Mogiana, que se realiza dia 02 de agosto de 2017, às 18h;
24) – Convite da Associação Regional de Engenheiros e Agrônomos – AREA, para a
palestra “Novos Sistemas Construtivos – A Revolução na Engenharia Civil”, que será
realizada dia 29 de agosto de 2017, às 19h na sede da AREA; 25) – Convite da
Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Linamara Rizzo
Battistella, para Cerimônia de Chamamento Público para a Gestão do Centro de
Treinamento Paraolímpico Brasileiro, Abertura da Segunda Edição dos Jogos
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Paraolímpicos Universitários, Retorno dos Atletas Classificados no Mundial de
Atletismo Paraolímpico e Adesão a Bolsa Eletrônica de Compras – BECSP pelo
Comitê Paraolímpico Brasileiro, que realizou-se dia 27/07/2017, às 10h no Centro de
Treinamento Paraolímpico Brasileiro; 26) – Ofício nº 25/2017, do Procurador Geral
do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, apresentando Termo Aditivo de
Convênio 89/2017, entabulado entre a Prefeitura Municipal de Pirassununga com a
“Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga”; 27) – Convite da
Escola do Legislativo, para as Palestras e Oficinas “Arbitragem Extrajudicial”, “Como
Motivar Equipes para a Qualidade no Servir”, “Oficina: Governo Aberto, que bicho é
esse?”, Acesso à Informação”, “Formulação de Políticas Públicas” e “Serviço
Público: Atitudes, Princípios e Lições”, a realizarem-se em agosto/2017; 28) –
Convite do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para a XV Semana Jurídica,
que se realizará de 9 a 11 de agosto de 2017; 29) – Convite da Prefeitura Municipal
de Pirassununga, para o desfile de comemoração ao Dia da Cidade, que se realizará
dia 06/08/2017; 30) – Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga, para a
Mostra Curimbatá de Artes Plásticas e Visuais, que realizou-se em 28/07/2017; 31) –
Revista do Escritório Contábil Adani, edição de agosto e setembro/2017; 32) –
Comunicado nº 65 da Fiorilli Software, sobre as emendas impositivas ao orçamento
municipal; 33) – Convite da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A –
Emplasa, para as Oficinas do PDUI (Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado)
da Aglomeração Urbana de Piracicaba, que realizou-se em julho de 2017; 34) –
Informativo do Conselho Nacional de Assistência Social, sobre o Dia Internacional da
Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha; 35) – Convite do Arquivo Público do
Estado de São Paulo e Instituto Butantan, para o Seminário “Saúde Mental: inclusão
e a arte do encontro”, que se realizará dia 03/08/2017; 36) – Informativo do Arquivo
Público do Estado de São Paulo, sobre a Lei de Acesso à Informação; 37) –
Informativo do Arquivo Público do Estado de São Paulo, sobre prorrogação, até
10/08/2017, da Chamada de Artigos para a Revista do Arquivo nº 5. As Indicações e
Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito Municipal: 38) Indicação nº 595/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que
o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente,
refazer a pintura da faixa para pedestres defronte a Igreja das Santas Missões,
localizada na Rua José Bonifácio, nº 790, Centro; 39) - Indicação nº 596/2017, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de realizar o recapeamento da Rua Bom Jesus,
proporcionando melhorias no tráfego de veículos nessa via pública; 40) - Indicação
nº 597/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de realizar o recapeamento da Avenida América
do Sul, saída para o Jardim Treviso, onde o asfalto se encontra desgastado; 41) Indicação nº 598/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o DEMUTRAN,
providenciar a pintura de solo “PARE”, que se encontra opaca, localizada na esquina
das Ruas Sete de Setembro com Treze de Maio; 42) - Indicação nº 599/2017, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o
Prefeito Municipal estude a possibilidade de criar uma equipe de funcionários para
cuidar do Sistema de Convênios (Siconv) a bem de nossa cidade; 43) - Indicação nº
600/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal
verifique possibilidade de recapear as ruas do Jardim Residence Rio Verde, em
atenção aos pedidos dos moradores daquela rua; 44) - Indicação nº 601/2017, de
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autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal
estude possibilidade de criar um Guia de Turismo em nossa cidade, bem assim
promover a capacitação de comerciantes e munícipes para acolhimento de
visitantes; 45) - Indicação nº 602/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar
o setor competente realizar reparos necessários na referida placa de trânsito
localizada na Rua Hideo Miamoto, Polo Industrial Guilherme Müller Filho; 46) Indicação nº 603/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente
realizar a construção de galerias pluviais para dar vasão as águas quando das
chuvas, evitando-se assim, que imóveis das ruas acima citadas sejam invadidas
pelas enxurradas; 47) - Indicação nº 604/2017, 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, vistoriar todas as
praças da cidade, construindo rampas de acesso para os cadeirantes, naquelas
onde essa melhoria não existe; 48) - Indicação nº 605/2017, 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 construir rampas de
acesso aos cadeirantes na praça do Jardim Olympio Felício; 49) - Indicação nº
606/2017, 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 asfáltico, defronte ao
Centro Comercial do Jardim Lauro Pozzi; 50) - Indicação nº 607/2017, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de desencadear a Operação Tapa Buracos, nas
ruas do Jardim Petrópolis que estão necessitando desse tipo de serviço; 51) Indicação nº 608/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
desencadear a Operação Tapa Buracos, nas ruas do Jardim Kamel, que estão
necessitando desse tipo de serviço; 52) - Indicação nº 609/2017, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de instalar uma academia ao ar livre na praça do
Jardim Santa Rita; 53) - Indicação nº 610/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de implantar redutores de velocidade na Avenida Maria José Bruno
Trevisan, Jardim Treviso, em locais previamente estudados pelo Setor de Trânsito
(DEMUTRAN); 54) - Indicação nº 611/2017, 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 o rebaixamento da guia e
construir acesso para essas pessoas defronte a Igreja Assembléia de Deus,
Ministério Madureira, localizada na Avenida Prudente de Moraes; 55) - Indicação nº
612/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o
DEMUTRAN, providenciar a pintura no solo de sinais de trânsito, na Rua Francisco
Caruso, com a Avenida Justina Barion Borges, Vila São Pedro/Jardim Millenium; 56)
- Indicação nº 613/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de,
junto ao Secretário Municipal de Saúde, verificar da veracidade das informações que
este Vereador recebeu, no sentido de que os Agentes Comunitários não estão
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fazendo as visitas corretamente às famílias que por eles são atendidas; 57) Indicação nº 614/2017, 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 os reparos necessários
nos brinquedos que compõem o Parque existente na Centro Comunitário da Vila
Redenção; 58) - Indicação nº 615/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de criar uma central de
atendimento por telefone e virtual para manifestação dos cidadãos, solicitações de
serviços obras, fiscalização ou vistorias; 59) - Indicação nº 616/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar o recapeamento da Rua Pedro Verona, Jardim Verona; 60) - Indicação
nº 617/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar o recapeamento da Rua Sergipe,
localizada no Bairro Jardim Kamel; 61) – Pedido de Informações n° 187/2017, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando
informações relativas a programas de incentivo as indústrias, empresas e comércio,
e sobre estudos para deixar nossa cidade em igual ou melhor grau de
competitividade face outros Municípios; 62) – Pedido de Informações n° 188/2017,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando
informações sobre elaboração de novo Plano Diretor e membros que fazem parte da
equipe de estudos para tal; 63) – Pedido de Informações n° 189/2017, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, sobre serviços efetuados pela
empresa BIOTRANS Soluções Ambientais Eirelli - EPP, quanto a retirada do lixo
biológico despejado irregularmente no aterro sanitário; 64) – Pedido de Informações
n° 190/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick,
solicitando informações sobre Tomada de Preço nº 04/2016 para contratação de
empresa para a execução de serviços de pavimentação asfáltica; 65) – Pedido de
Informações n° 191/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei
Vick e Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre ateamento de fogo no pátio da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços; 66) – Pedido de Informações n° 192/2017,
de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando informações sobre certame
licitatório realizado para contratação de empresa a fim de recapear ruas da cidade. A
seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 67) - Requerimento n° 435/2017, de autoria
de todos os Edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento do Senhor Carlos Alberto Rosa - “Betho Rosa”. Aprovado por
unanimidade dos votos; 68) - Requerimento n° 436/2017, 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
Augustinho Vieira Mourão Júnior - “Cuba”. Aprovado por unanimidade dos votos; 69)
- Requerimento n° 437/2017, 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 Dorival dos Santos.
Aprovado por unanimidade dos votos; 70) - Requerimento n° 438/2017, 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 do
Senhor Lázaro Arantes - “Lazinho Borracheiro”. Aprovado por unanimidade dos
votos; 71) - Requerimento n° 439/2017, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados
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votos de elevadas congratulações à Loja Maçônica Barão de Ramalho, que realizou
no último dia 23 de Julho, a “Feijoada em prol da APAE” para arrecadação de fundos
àquela entidade. Em discussão, usou da palavra o Vereador José Antonio Camargo
de Castro. Colocado em votação, o Requerimento nº 439/2017, foi aprovado por
unanimidade dos votos; 72) - Requerimento n° 440/2017, de autoria dos Vereadores
José Antonio Camargo de Castro e Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por
mais seis edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações votos
de elevadas congratulações à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, por iniciar
os festejos em comemoração aos 194 anos de fundação de nossa cidade,
realizando no último dia 28 de julho, a Mostra Curimbatá de Artes Plásticas e
Visuais. Aprovado por unanimidade dos votos; 73) - Requerimento n° 441/2017, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais oito edis, para que seja oficiada a ACIP - Associação Comercial de
Pirassununga, no sentido de promover uma reunião nesta Casa de Leis para tratar
do assunto, estendendo-se o convite às entidades de classe interessadas, bem
como ao representante do Executivo Municipal, e este, recomendando não renovar
ou prorrogar o contrato público nº 039/2015, sem antes, receber o resultado dos
trabalhos da reunião a ser realizada na Câmara Municipal, com todos os vereadores.
Aprovado por unanimidade dos votos; 74) - Requerimento n° 442/2017, de autoria
dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Vitor Naressi Netto,
e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações votos de elevadas congratulações aos agricultores de Pirassununga,
pela comemoração do “Dia do Agricultor”, no último dia 28 de julho. Aprovado por
unanimidade dos votos; 75) - Requerimento n° 443/2017, 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 jovem
Dannye Cristhiny Duarte de Oliveira. Aprovado por unanimidade dos votos; 76) Requerimento n° 444/2017, de autoria de todos os Edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a Diretora do Fórum da Comarca de
Pirassununga, Dra. Flávia Pires de Oliveira, e à 9ª Subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil, pela luta a favor da instalação da 4ª Vara na Comarca de
Pirassununga. Aprovado por unanimidade dos votos; 77) - Requerimento n°
445/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick, Wallace
Ananias de Freitas Bruno e Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais três
edis, para que seja encaminhado o presente requerimento ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Filho, ao Excelentíssimo Senhor Secretário da Casa Civil, Samuel Moreira, ao
Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual de Segurança Pública, Magno Alves
Barbosa Filho e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Administração
Penitenciária, Lourival Gomas, para que se dignem autorizar o aumento do efetivo
das Polícias Civil e Militar em Pirassununga. Aprovado por unanimidade dos votos;
78) - Requerimento n° 446/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson
Sidinei Vick, Wallace Ananias de Freitas Bruno e Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais quatro edis, para que consignados votos de elevadas
congratulações à Associação dos Pacientes Renais Crônicos de Pirassununga e
Região – APREC, que no último dia 30 de julho, realizou seu tradicional almoço.
Aprovado por unanimidade dos votos; 79) - Requerimento n° 447/2017, de autoria
dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e José Antonio Camargo de Castro, e
subscrito por mais seis edis, para que sejam consignados votos de elevadas
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congratulações a todos os voluntários que participaram do Projeto Jequitinhonha.
Aprovado por unanimidade dos votos; 80) - Requerimento n° 448/2017, de autoria
do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que
o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Antonio Adolpho Lobbe Netto interceda
por Pirassununga junto ao Governo Estadual destinando recursos, principalmente,
emendas parlamentares no aporte de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para obras
de infraestrutura urbana, como o recapeamento asfáltico, bem assim, que possa
intervir junto à Secretaria Estadual de Saúde ou através de emendas parlamentares,
com o objetivo de angariar recursos para entidades, como a Santa Casa de
Pirassununga. Aprovado por unanimidade dos votos; 81) - Requerimento n°
449/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por
mais sete edis, para que a Excelentíssima Senhora Deputada Federal Renata
Hellmeister de Abreu, interceda por Pirassununga junto ao Governo Estadual
destinando recursos, principalmente, emendas parlamentares no aporte de
R$200.000,00 (duzentos mil reais) para obras de infraestrutura urbana, como o
recapeamento asfáltico, bem assim, que possa intervir junto à Secretaria Estadual
de Saúde ou através de emendas parlamentares, com o objetivo de angariar
recursos para entidades, como a Santa Casa de Pirassununga. Aprovado por
unanimidade dos votos; 82) - Requerimento n° 450/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que o
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Álvaro Batista Camilo, o Coronel Camilo
interceda por Pirassununga junto ao Governo Estadual destinando recursos,
principalmente, emendas parlamentares no aporte de R$200.000,00 (duzentos mil
reais) para obras de infraestrutura urbana, como o recapeamento asfáltico, bem
assim, que possa intervir junto à Secretaria Estadual de Saúde ou através de
emendas parlamentares, com o objetivo de angariar recursos para entidades, como
a Santa Casa de Pirassununga. Aprovado por unanimidade dos votos; 83) Requerimento n° 451/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais oito edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual
Pedro Massami Kikudome, o Pedro Kaká interceda por Pirassununga junto ao
Governo Estadual destinando recursos, principalmente, emendas parlamentares no
aporte de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para obras de infraestrutura urbana,
como o recapeamento asfáltico, bem assim, que possa intervir junto à Secretaria
Estadual de Saúde ou através de emendas parlamentares, com o objetivo de
angariar recursos para entidades, como a Santa Casa de Pirassununga. Aprovado
por unanimidade dos votos; 84) - Requerimento n° 452/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, para que a
Excelentíssima Senhora Deputada Estadual Rita de Cássia Trinca, interceda por
Pirassununga junto ao Governo Estadual destinando recursos, principalmente,
emendas parlamentares no aporte de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para obras
de infraestrutura urbana, como o recapeamento asfáltico, bem assim, que possa
intervir junto à Secretaria Estadual de Saúde ou através de emendas parlamentares,
com o objetivo de angariar recursos para entidades, como a Santa Casa de
Pirassununga. Aprovado por unanimidade dos votos; 85) - Requerimento n°
453/2017, de autoria dos Vereadores Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado” e Paulo Eduardo Caetano Ros, e subscrito por mais cinco edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Senhor Francisco Gaspar Neto. Aprovado por unanimidade dos votos; 86) Requerimento n° 454/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva -7-
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“Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus no
Estado de São Paulo - Ministério Madureira, que neste mês de julho completa 59
anos de atividades em Pirassununga. Aprovado por unanimidade dos votos; 87) Requerimento n° 455/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à
jovem Isabele Nardeli que representou muito bem nossa cidade na Rede Vida de
Televisão, junto ao programa +Show. Aprovado por unanimidade dos votos; 88) Requerimento n° 456/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a
todos os policiais rodoviários, pela celebração do Dia do Policial Rodoviário, no
dia 23 de julho. Aprovado por unanimidade dos votos; 89) - Requerimento n°
457/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à comunidade da
Capela Santo Antonio do Bairro Arraial, pela realização de animada festa em
homenagem ao Excelso Padroeiro Santo Antônio. Aprovado por unanimidade dos
votos; 90) - Requerimento n° 458/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao PROCON de Pirassununga pelo excelente trabalho realizado na
defesa dos consumidores. Aprovado por unanimidade dos votos; 91) - Requerimento
n° 459/2017, 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 Izabel Aranha Albuquerque de Godoy. Aprovado por
unanimidade dos votos; 92) - Requerimento n° 460/2017, 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 Waldemira Rodrigues
de Oliveira. Aprovado por unanimidade dos votos; 93) - Requerimento n° 461/2017,
de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações a todos os motoristas da
Municipalidade, em comemoração ao Dia do Motorista que transcorreu no último dia
25 de julho. Aprovado por unanimidade dos votos; 94) - Requerimento n° 462/2017,
de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que o
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Nelson Marquezelli interceda por
Pirassununga, visando destinar verbas parlamentares às entidades filantrópicas de
nossa cidade que tanto contribuem para nossa sociedade. 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 o já inscrito
Vereador José Antonio Camargo de Castro. Em seguida, usou da palavra o já
inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto. A seguir, usou da palavra na tribuna o
já inscrito Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pela Vereadora Luciana Batista.
Logo após, usou da palavra a já inscrita Vereadora Luciana Batista. Em seguida,
usou da palavra o já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. A seguir, usou
da palavra o já inscrito Vereador Natal Furlan. Logo após, usou da palavra o já
inscrito Vitor Naressi Netto, aparteado pelos Vereadores Edson Sidinei Vick e Natal
Furlan. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno. 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. Usou da palavra na tribuna, o já
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inscrito Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, aparteado pelo
Vereador Vitor Naressi Netto. Neste momento, o já inscrito Vereador Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado” cedeu seu tempo ao Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho. Continuou com a palavra o Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, aparteado pelos Vereadores Natal Furlan e Vitor
Naressi Netto. Não havendo mais inscritos, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia:
01) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 76/2017, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no
Programa Orçamentário da Câmara Municipal. 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 Natal
Furlan e Luciana Batista. Não havendo mais Vereadores inscritos e nada 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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