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Ata nº 2919 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 15 de agosto de 2017. Ao décimo quinto dia do mês de agosto de dois mil e
dezessete, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2919ª 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 2918 da Sessão Ordinária de 08 de
agosto 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 118/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto
de Lei Complementar que recebeu o nº 03/2017, que visa alterar dispositivo da Lei
Complementar nº 114, de 21 de novembro de 2013, alterado pela Lei Complementar
nº 134, de 1º de setembro de 2015, relativas à criação da Corregedoria Geral da
Guarda Civil Municipal de Pirassununga. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 02) – Ofício nº 119/2017,
do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 103/2017,
que dispõe sobre a responsabilidade por valores referentes às multas de trânsito
decorrentes de infrações cometidas por servidor público na condução de veículo
oficial e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 03) – Ofício nº 120/2017, do Prefeito
Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 104/2017, que visa
autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos financeiros à Casa
São Vicente de Paulo, visando a execução dos Projetos Adequação de Tubulação de
Gás; Compra de Portas para os Dormitórios e Construção do Roupeiro.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 04) – Ofício nº 121/2017, do Prefeito Municipal encaminhando
o Projeto de Lei que recebeu o nº 105/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a
promover transferência de recursos financeiros ao Asilo de Velhice e Mendicidade
Nossa Senhora de Fátima e dá outras providências, visando a execução do “Projeto
Reforma do Refeitório”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 05) – Ofício nº 129/2017, do Prefeito
Municipal encaminhando o Projeto de Lei Complementar que recebeu o nº 04/2017,
que visa autorizar o Poder Executivo a desafetar imóvel que especifica e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 06) – Ofício nº 131/2017, do Prefeito Municipal
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 106/2017, que visa alterar
dispositivo da Lei Municipal nº 5.070, de 16 de fevereiro de 2017, que autoriza o
Poder executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 07) – Ofício nº 132/2017, do Prefeito Municipal
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 107/2017, que visa dispõe sobre a
alteração da Lei Municipal nº 4.851, de 16 de setembro de 2015, que aprova o Plano
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Municipal de Educação de Pirassununga. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 08) – Ofício nº 133/2017,
do Prefeito Municipal encaminhando cópia da Ata da V Conferência Municipal de
Educação, que deve acompanhar a justificativa do projeto que dispõe sobre a
alteração da Lei Municipal nº 4.851, de 16 de setembro de 2015, que aprova o Plano
Municipal de Educação de Pirassununga; 09) – Ofício nº 33/2017, do Procurador
Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves Melo Júnior, encaminhando cópia de
decisão judicial prolatada nos autos de nº 00010380-30.2017.5.15.0136, da Vara do
Trabalho de Pirassununga; 10) – Ofício GAB nº 462/2017, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Requerimento nº 441/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, para que seja oficiada a ACIP - Associação Comercial de
Pirassununga, no sentido de promover uma reunião nesta Casa de Leis para tratar
sobre a Área Azul do Município, 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; 11) – Ofício GAB nº 464/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao
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; 12) – Ofício nº 29/2017 - PGM, do Procurador Geral do
Município, Luiz Gonzaga Neves Melo Júnior, encaminhando Termo de Convênio
10/2017, entabulado entre a Municipalidade e a “Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga”; 13) – Ofício nº 30/2017 - PGM, do Procurador Geral
do Município, Luiz Gonzaga Neves Melo Júnior, encaminhando Termo de Alteração
de Convênio 93/2017, entabulado entre a Municipalidade e a “Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Pirassununga”; 14) – Ofício nº 34/2017, da Diretora do
Fórum, Juíza de Direito Flávia Pires de Oliveira, agradecendo pelo Requerimento n°
444/2017, de autoria de todos os Edis, de congratulações pela luta a favor da
instalação da 4ª Vara na Comarca de Pirassununga; 15) – Ofício 706/2017GEDIS/SE/SPI, da Agência dos Correios, referente ao Requerimento n° 389/2017,
de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, sobre a regularização recente do CEP de
muitos bairros novos de nossa cidade; 16) – Ofício do Presidente a Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado Cauê Macris, encaminhando
Requerimento nº 1549, de autoria do Deputado Marco Vinholi, propondo votos de
congratulações pelo aniversário de Pirassununga; 17) – Ofício do Presidente a
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado Cauê Macris,
encaminhando Requerimento nº 1582, de autoria do Deputado Jorge Caruso,
propondo votos de congratulações pelo aniversário de Pirassununga; 18) – Ofício do
Presidente a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado Cauê
Macris, encaminhando Requerimento nº 1608, de autoria do Deputado Coronel
Telhada, propondo votos de congratulações pelo aniversário de Pirassununga; 19) –
Ofício do Engenheiro de Segurança do Trabalho, Luiz Cesar Kotó, solicitando
atestado de capacidade técnica, com assinatura do representante da Câmara
Municipal; 20) – Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga, para as
Olimpíadas Estudantis de 2017, que se realizará em 18/08/2017, no CEFE Médici;
21) – Convite da Escola do Legislativo de Piracicaba, para a Palestra “Terceiro Setor
na Administração Municipal”, que se realizará em 29/08/2017; 22) – Convite da
Escola do Legislativo de Piracicaba, para a Palestra “Direitos Humanos e Cidadania
no Brasil: Avanços e Desafios na Contemporaneidade”, que se realizou 15/08/2017;
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23) – Convite de Téia Camargo, para a 7ª Festa Anual ao Orìsà Esù, que se
realizará em 19/08/2017; 24) – Convite da Federação das APAES do Estado de São
Paulo, para a Cerimônia de Abertura da Campanha Setembro Verde, que se
realizará em 31/08/2017; 25) – Convite do Colégio Liceu Vivere, para a Feciarte
2017 – Feira de Ciências, Arte e Tecnoligia, que se realizará em 19/08/2017; 26) –
Convite da Câmara Municipal de Itatiba, para a Exposição Ecovegana “Animal
Sente”, que se realizou em 15/08/2017; 27) – Convite do Comandante do 13º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, Coronel Eduardo Xavier Ferreira Glaser
Migon, para a Exposição “50 anos de Neobarroco do Escultor Hélio Petrus”, que se
realizará de 11/08 a 08/09/2017; 28) – Ofício do Presidente desta casa de Lei,
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, encaminhando Balancetes
da Receita e Despesas, referente ao mês de julho/2017; 29) – Ofício do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, requerendo cópia reprográfica do Ofício Gab nº
276/2017, do Prefeito Municipal, que encaminha relatório acerca de veículos
automotores e bens imóveis pertencentes à municipalidade; 30) – Informativo Griffon
Brasil Assessoria Ltda., sobre publicação de processo TCESP, sobre distribuição de
processo referente a existência de milhares de medicamentos vencidos; 31) –
Convite da Câmara Municipal de São Paulo, para o Curso “Democracia e
Criatividade: Como inovar e tornar a política mais atraente”, que se realiza nos dias
14, 16, 21 e 23/08/2017; 32) – Convite do Arquivo Público do Estado de São Paulo,
para o Seminário “Arquivos e Direitos Humanos”, que se realizará em 24/08/2017;
33) – Informativo do Arquivo Público do Estado de São Paulo, sobre sua parceria
com a Sefaz – Secretaria da Fazenda, no “Procedimento de Auditoria: Arquivo
Público”; 34) – Informativo do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS,
sobre o prazo para realização das Conferências Municipais de Assistência Social,
que foi finalizado em 31/07/2017; 35) – Informativo da Associação Nacional dos
Exportadores de Sucos Cítricos – CitrusBR, sobre a redução de 69% nos estoques
de suco de laranja; 36) – E-mail de François Bremaeker, informando as estimativas
do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) para o período de agosto, setembro
e outubro/2017; 37) – Comunicado 69, da Fiorilli Software, sobre a redução da dívida
líquida de curto prazo, em atendimento ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
38) – Informativo do Ministério do Desenvolvimento Social, sobre abertura de prazo
para prestação de contas dos recursos da Assistência Social 2016. As Indicações e
Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito Municipal: 39) Indicação nº 635/2017, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick, Luciana
Batista, Paulo Eduardo Caetano Rosa e Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que
o Prefeito Municipal estude possibilidade oferecer em toda a rede de educação
municipal, aulas de reforço escolar visando atender alunos com dificuldades de
aprendizado; 40) - Indicação nº 636/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de construir uma
ciclovia na Avenida Juca Costa para dar mais segurança àqueles que usam bicicleta
para se locomover; 41) - Indicação nº 637/2017, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de asfaltar a Estrada Rural, que inicia-se no prolongamento da Rua
Manoel Leme Franco, passando pela Vila Real, Jardim Ferrarezi, por diversas áreas
rurais até atingir o bairro Jardim Santa Clara (Vila Santa Fé); 42) - Indicação nº
638/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de trazer para nossa cidade o
Novo DETRAN, acompanhado de um Mini Poupatempo, para facilitar os
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contribuintes na retirada de documentos pessoais e referente aos documentos de
veículos, bem assim, que esta implantação seja melhor apoiada pelo Governo do
Estado para que não haja maiores gastos por parte do Município; 43) - Indicação nº
639/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente realizar o limpeza e
manutenção dos bebedouros de água existentes na Praça “Elvira Bernadochi
Aldriguetti”, Jardim Verona; 44) - Indicação nº 640/2017, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de repassar verba para a Casa da Paz, visando minimizar a
situação financeira pela qual está passando; 45) - Indicação nº 641/2017, de autoria
do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o
Prefeito Municipal entre em contato com a Diretoria do SESI/SP, visando incluir
nossa cidade no Programa PAF (Programa Atleta do Futuro), proporcionando o
descobrimento de atletas que embora possuam grande capacidade em suas áreas
esportivas estão ocultos em nossa cidade; 46) - Indicação nº 642/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar o setor competente promover o recapeamento da Rua Luiara dos
Santos Duarte, Jardim Itália; 47) - Indicação nº 643/2017, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente promover o recapeamento da Rua Porto Rico, Vila
Esperança; 48) - Indicação nº 644/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor de
trânsito, promover as sinalizações necessárias para dotar a Rua Porto Rico de mão
única de direção; 49) - Indicação nº 645/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
competente da Municipalidade, tomar as providências necessárias intimando o
proprietário do imóvel para que realize a limpeza da calçada defronte o imóvel
localizado na Rua Carlos Franco da Silveira, nº 2.660, Jardim Carlos Gomes, onde o
mato prolifera pelas calçadas; 50) – Pedido de Informações n° 199/2017, de autoria
dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, solicitando informações
relativas as ambulâncias sob os números, 187, 227 e 258 se encontram junto ao
Pátio Municipal, sem atividades, pois, segundo denúncias teriam retornado da
retífica sem o devido conserto; 51) – Pedido de Informações n° 200/2017, de autoria
dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, solicitando informações sobre
cargos contratados sem concurso para trabalhar no SEBRAE e, sendo pessoas de
fora da cidade; 52) – Pedido de Informações n° 201/2017, de autoria dos Vereadores
Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, solicitando informações sobre transferência de
veículos da Municipalidade ao Pátio II onde são separados os restos dos veículos e
postos a venda como ferro velho; 53) – Pedido de Informações n° 202/2017, de
autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, solicitando
informações referentes ao encaminhamento à retífica, para realizar o conserto de
seu motor, do Caminhão prefixo 12 usado no Setor de Parques e Jardins; 54) –
Pedido de Informações n° 203/2017, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick,
Luciana Batista e Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações sobre
as seguintes obras: Creche-Escola e Unidade Saúde da Família do Jardim das
Laranjeiras (emenda parlamentar do Deputado Federal Nelson Marquezelli),
Unidade Saúde da Família da Vila Esperança (emenda parlamentar do Deputado
Federal Celso Russomanno), Unidade Saúde da Família da Vila Santa Fé (emenda
parlamentar do ex-Deputado Federal Salvador Zimbaldi) e Unidade Saúde da
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Família do Jardim Itália (emenda parlamentar do ex-Deputado Federal Salvador
Zimbaldi), verba para infraestrutura urbana (emenda parlamentar da Deputada
Estadual Marcia Lia e Deputado Federal Paulo Teixeira); 55) – Pedido de
Informações n° 204/2017, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick, Luciana
Batista e Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações sobre lavagem
de carro particular por servidor público responsável pela lavagem dos veículos
oficiais; 56) – Pedido de Informações n° 205/2017, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando informações sobre a empresa
responsável pela Área Azul, assim como da prestação de serviços. A seguir, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse
à leitura dos requerimentos: 57) - Requerimento n° 485/2017, de autoria do Vereador
Natal Furlan, e subscrito por mais nove edis, para que seja incluído e apreciado sob
regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 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. Aprovado por unanimidade dos votos; 58)
- Requerimento n° 486/2017, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por
mais nove edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na
presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 82/2017 que visa autorizar inclusão
de nova ação nº 2562 – Aquisição de uma Motoniveladora da Casa Civil, 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; 59) - Requerimento n° 487/2017, de
autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais nove edis, para que seja
incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o
Projeto de Lei nº 83/2017 que visa autorizar abertura de crédito adicional especial no
orçamento vigente, até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), destinado a
atender abertura de nova ação nº 2562 – Convênio Casa Civil para aquisição de
uma motoniveladora. Aprovado por unanimidade dos votos; 60) - Requerimento n°
488/2017, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais nove edis, para
que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária,
o Projeto de Lei nº 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. Aprovado por
unanimidade dos votos; 61) - Requerimento n° 489/2017, de autoria do Vereador
Natal Furlan, e subscrito por mais nove edis, para que seja incluído e apreciado sob
regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 85/2017 que
visa autorizar inclusão de nova ação nº 2561 – Aquisição de uma Motoniveladora
SICONV, 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; 62) - Requerimento
n° 490/2017, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais nove edis,
para que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão
Ordinária, o Projeto de Lei nº 86/2017 que visa autorizar abertura de crédito
adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 550.000,00 (quinhentos e
cinquenta mil reais), destinado a atender abertura de nova ação nº 2561, Convênio
SICONV para aquisição de uma motoniveladora. Aprovado por unanimidade dos
votos; 63) - Requerimento n° 491/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais nove edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de
urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 87/2017 que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 2563 – Aquisição de Equipamentos e Materiais
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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. Aprovado por unanimidade dos
votos; 64) - Requerimento n° 492/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais nove edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de
urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 88/2017 que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 2563 – Aquisição de Equipamentos e Materiais
Permanentes para as USFs, 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; 65) - Requerimento n° 493/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais nove edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de
urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 89/2017 que visa
autorizar abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), destinado a atender abertura de nova ação nº 2563,
para o Convênio Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as
USFs. Aprovado por unanimidade dos votos; 66) - Requerimento n° 494/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que
seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o
Projeto de Lei nº 99/2017 que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2559 –
Aquisição de um veículo tipo VAN para a APAE, na Lei Municipal nº 4.514, de 29 de
novembro de 2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Aprovado por
unanimidade dos votos; 67) - Requerimento n° 495/2017, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que seja incluído e
apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº
100/2017 que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2559 – Aquisição de um
veículo tipo VAN para a APAE, 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; 68) - Requerimento n° 496/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais nove edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de
urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 101/2017 que visa
autorizar abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de
R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), destinado a atender abertura de
nova ação nº 2559, relativa ao Convênio Aquisição de um veículo tipo VAN para
transporte de alunos com necessidades especiais, destinado a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Pirassununga, através do Ministério Social e Combate
a Fome. Aprovado por unanimidade dos votos; 69) - Requerimento n° 497/2017, de
autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e subscrito por mais
oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Gilvamar Roberto de Mendonça. 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 e, que fosse feito um minuto de silêncio em
homenagem póstuma, após o término da leitura dos requerimentos, sendo seus
pedidos aprovados por unanimidade de votos. Colocado em votação, o
Requerimento nº 497/2017 foi aprovado por unanimidade dos votos; 70) Requerimento n° 498/2017, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana
Batista, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento da Senhora Adriana Rogério da Silveira
Salgueiro. Aprovado por unanimidade dos votos; 71) - Requerimento n° 499/2017,
de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e subscrito por mais
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oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Antonio Américo. Aprovado por unanimidade dos votos; 72) Requerimento n° 500/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos está
completando 25 anos de existência. Aprovado por unanimidade dos votos; 73) Requerimento n° 501/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações a Academia da Força Aérea pela realização de mais uma
edição do "Domingo Aéreo", no último dia 13 de agosto, oferecendo uma excelente
opção para comemorar o dia dos pais. Aprovado por unanimidade dos votos; 74) Requerimento n° 502/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações a Secretaria Municipal de Educação pela doação de
diversos pares de tênis aos alunos da Vila Santa Fé que participam do Profesp
(Programa Forças no Esporte). Aprovado por unanimidade dos votos; 75) Requerimento n° 503/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações à Polícia Militar, pelo trabalho de apoio que
desempenharam na última edição do “Domingo Aéreo”. Aprovado por unanimidade
dos votos; 76) - Requerimento n° 504/2017, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao 13º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, que ofereceu um grande presente a Pirassununga que completa 194
anos de existência: trata-se da Exposição Artística dos “50 Anos de Neobarroco do
Escultor Hélio Petrus”. Aprovado por unanimidade dos votos; 77) - Requerimento n°
505/2017, 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 Sônia Aparecida Della Libera. Aprovado por
unanimidade dos votos; 78) - Requerimento n° 506/2017, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais oito
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações votos de
elevadas congratulações a Comunidade Terapêutica de Apoio ao Dependente
Químico e Tóxico Casa da Paz, entidade que foi criada há mais de 20 anos e tem
como atividade principal a assistência a portadores de dependência química e
álcool. Aprovado por unanimidade dos votos; 79) - Requerimento n° 507/2017, de
autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e
subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações votos de elevadas congratulações a Assembleia de Deus, Ministério
Belém, pelo excelente trabalho social feito na Vila São Pedro. Aprovado por
unanimidade dos votos; 80) - Requerimento n° 508/2017, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais nove
edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Estevam Galvão de
Oliveira, interceda para que a Vila Santa Fé, bairro de Pirassununga, seja
contemplada com uma ambulância para atendimentos de saúde a população.
Aprovado por unanimidade dos votos; 81) - Requerimento n° 509/2017, de autoria
do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por
mais nove edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Marcelo
Squassoni, interceda por Pirassununga, visando destinar o importe de R$
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250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a serem destinados à aquisição de
equipamentos de saúde para Santa Casa de Pirassununga. Aprovado por
unanimidade dos votos; 82) - Requerimento n° 510/2017, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais nove
edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Rogério Nogueira,
interceda por Pirassununga, visando destinar a nossa cidade, em especial ao Jardim
Millenium, verba parlamentar para a construção de um parque infantil. Aprovado por
unanimidade dos votos; 83) - Requerimento n° 511/2017, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações ao Focinhos & Cia Pet, que no último dia 12 de
agosto completou 11 anos de existência. Aprovado por unanimidade dos votos; 84) Requerimento n° 512/2017, 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 Hermínio Domingos. Aprovado por
unanimidade dos votos; 85) - Requerimento n° 513/2017, 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 Antonio Beck. Aprovado
por unanimidade dos votos; 86) - Requerimento n° 514/2017, de autoria dos
Vereadores Vitor Naressi Netto, Natal Furlan, Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, José Antonio Camargo de Castro e Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais dois edis, para que presente Moção de
Apoio ao Projeto de Lei 718/2017, seja enviada a Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de São Paulo Deputada
Estadual Célia Leão, para que a importante proposta, que traz à esfera da legalidade
a manutenção de cadastramento das doações do programa Nota Fiscal Paulista
(NFP), seja aprovada. Neste momento, o Vereador Vitor Naressi Netto requereu que
fosse feita somente a leitura do conteúdo de um requerimento, e apenas os nomes
dos autores e deputados nos requerimentos seguintes que tratam do mesmo
assunto, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Em votação, o
Requerimento nº 514/2017 foi aprovado por unanimidade dos votos; 87) Requerimento n° 515/2017, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto, Natal
Furlan, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e José Antonio Camargo de
Castro, e subscrito por mais cinco edis, para que presente Moção de Apoio ao
Projeto de Lei 718/2017, seja enviada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado Estadual Cauê Macris,
para que a importante proposta, que traz à esfera da legalidade a manutenção de
cadastramento das doações do programa Nota Fiscal Paulista (NFP), seja aprovada.
Aprovado por unanimidade dos votos; 88) - Requerimento n° 516/2017, de autoria
dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por
mais sete edis, para que presente Moção de Apoio ao Projeto de Lei 718/2017, seja
enviada ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Jorge Caruso, para que a
importante proposta, que traz à esfera da legalidade a manutenção de
cadastramento das doações do programa Nota Fiscal Paulista (NFP), seja aprovada.
Aprovado por unanimidade dos votos; 89) - Requerimento n° 517/2017, de autoria
dos Vereadores Vitor Naressi Netto e José Antonio Camargo de Castro, e subscrito
por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações
aos profissionais envolvidos na campanha “Agosto Dourado”, proposta é uma
estratégia de mobilização social para promover, proteger e apoiar a amamentação.
Aprovado por unanimidade dos votos; 90) - Requerimento n° 518/2017, de autoria
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do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, para
que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Jornalista Ricardo
Missão, por sucesso seu desenvolvimento profissional, sua capacidade técnica e
busca pelo conhecimento, e sua preocupação em trazer a lume importantes
questões de interesse público. 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 paulo Eduardo
Caetano Rosa. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador José
Antonio Camargo de Castro. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito
Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pelos Vereadores José Antonio Camargo de
Castro, Natal Furlan e Luciana Batista. Neste momento, a já inscrita Vereadora
Luciana Batista cedeu seu tempo ao Vereador Edson Sidinei Vick. Continuou com a
palavra o Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pelo Vereador Natal Furlan. Em
seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Vitor Naressi Netto,
aparteado pelos Vereadores Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”,
Natal Furlan e Edson Sidinei Vick. Logo após, os Vereadores Jeferson Ricardo do
Couto e Natal Furlan dispensaram o uso da palavra. A seguir, usou da palavra na
tribuna o já inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, aparteado pelos
Vereadores Natal Furlan, Luciana Batista, Vitor Naressi Netto e 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. Usou da palavra na tribuna, o já inscrito Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, aparteado pelos Vereadores Natal Furlan e
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”. Retomando os trabalhos e
não havendo mais inscritos, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 81/2017, de autoria do
Executivo Municipal, 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. Neste momento, o
vereador Wallace Ananias de Freitas requereu que fosse feita votação em bloco dos
Projetos de Lei nºs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 99, 100, 101/2017, sendo seu
pedido aprovado por unanimidade dos votos. Colocado em votação, o Projeto de Lei
nº 81/2017 foi aprovado por unanimidade dos votos; 02) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 82/2017, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar inclusão de nova ação nº 2562 – Aquisição de uma Motoniveladora da
Casa Civil, 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;
03) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 83/2017, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar abertura de crédito adicional
especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
destinado a atender abertura de nova ação nº 2562 – Convênio Casa Civil para
aquisição de uma motoniveladora. Aprovado por unanimidade dos votos; 04) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 84/2017, de autoria do
Executivo Municipal, 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. Aprovado por unanimidade
dos votos; 05) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
85/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de nova
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ação nº 2561 – Aquisição de uma Motoniveladora SICONV, 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 E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 86/2017, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o
limite de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), destinado a atender
abertura de nova ação nº 2561, Convênio SICONV para aquisição de uma
motoniveladora. Aprovado por unanimidade dos votos; 07) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 87/2017, de autoria do Executivo
Municipal, 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.
Aprovado por unanimidade dos votos; 08) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 88/2017, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar inclusão de nova ação nº 2563 – Aquisição de Equipamentos e
Materiais Permanentes para as USFs, 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; 09) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
89/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar abertura de crédito
adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), destinado a atender abertura de nova ação nº 2563, para o Convênio
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as USFs. Aprovado por
unanimidade dos votos; 10) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 99/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar inclusão de
nova ação nº 2559 – Aquisição de um veículo tipo VAN para a APAE, na Lei
Municipal nº 4.514, de 29 de novembro de 2013, o Plano Plurianual para o período
de 2014 a 2017. Aprovado por unanimidade dos votos; 11) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 100/2017, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2559 – Aquisição de um
veículo tipo VAN para a APAE, 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; 12) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 101/2017,
de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar abertura de crédito adicional
especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro
mil reais), destinado a atender abertura de nova ação nº 2559, relativa ao Convênio
Aquisição de um veículo tipo VAN para transporte de alunos com necessidades
especiais, destinado a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Pirassununga, através do Ministério Social e Combate a Fome. Aprovado por
unanimidade dos votos; 13) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
97/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de cargo em
comissão de Assessor de Secretaria e dá outras providências. Em discussão,
usaram da palavra os Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e Edson Sidinei
Vick. Colocado em votação, o Projeto de Lei nº 97/2017 foi aprovado por (5x4) votos.
14) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 98/2017, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência de
recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
provenientes do programa “Voluntários Banco do Brasil" à Associação Beneficente
Alda Miranda Matheus — AMMA. Aprovado por unanimidade dos votos. Terminada a
Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário se haviam Vereadores
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inscritos para falar na Explicação Pessoal. Usou da palavra o já inscrito Vereador
Edson Sidinei Vick, aparteado pela Vereadora Luciana Batista. Em seguida, o já
inscrito Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho dispensou o uso da
palavra. 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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