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Ata nº 2921 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 29 de agosto de 2017. Ao vigésimo nono dia do mês de agosto de dois mil e
dezessete, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2921ª 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 2920 da Sessão Ordinária de 22 de
agosto de 2017, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Neste
momento, o Sr. Presidente Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho
suspendeu a Sessão por 10 minutos para colheita de assinaturas nas proposituras.
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 138/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 109/2017, que visa alterar dispositivo da Lei
Municipal nº 5.124, de 26 de julho de 2017, que autoriza o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 02) – Ofício GAB nº 487/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 197/2017, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações relativas ao
afastamento de servidores municipais, e o recebimento do vale alimentação; 03) –
Ofício GAB nº 488/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações n° 193/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, solicitando informações relativas ao funcionamento do Projeto Cidade
Digital; 04) – Ofício GAB nº 489/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 05) – Ofício GAB nº
494/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 198/2017,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações
sobre a realização de limpeza, aterro e terraplenagem na obra da creche/escola que
será construída no Jardim Treviso; 06) – Ofício GAB nº 501/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao 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;
07) – Ofício GAB nº 502/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 08) – Ofício GAB nº
503/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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
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público responsável pela lavagem dos veículos oficiais; 09) – Ofício GAB nº
504/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 194/2017,
de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, sobre informações
de veículos, do tipo ambulâncias, ficarem por seis meses em oficinas mecânicas e,
recentemente, retornaram ao Pátio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços sem
a manutenção; 10) – Ofício nº 36/2017 – PGM, do Procurador Geral do Município,
Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando o Termo de Fomento 002/2017,
entabulado entre o Município e a “APAE”; 11) – Ofício nº 457/17-1, do Promotor de
Justiça Luis Henrique Rodrigues de Almeida, solicitando informações sobre
providências tomadas quanto a denúncias sobre o “2º Food Truck”; 12) – Ofício
C.C.A. nº 4753/2017, do Auditor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
Valdenir Antonio Polizeli, encaminhando cópias das decisões publicadas no Diário
Oficial do Estado, referentes ao Processo TC 009966/989/15; 13) – Ofício de Darley
Rugero Wollmann, agradecendo o envio de dados sobre seu avô Ricardo Ruggeri,
constantes no Projeto de Lei nº 47/2004, e solicitando mais informações; 14) – Ofício
da Diretora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, Profª
Dra. Elisabete Viegas, agradecendo e justificando ausência na Audiência Pública
que se realizará em 06/09/2017; 15) – Ofício ML nº 990/2017 da Deputada Estadual
Márcia Lia, encaminhando cópia de ofício enviado ao Governador do Estado de São
Paulo referente ao Requerimento nº 434/2017, de autoria de todos os Edis,
solicitando empenho para 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
nossa população a esses serviços; 16) – Ofício do Escritório Contábil Adani,
agradecendo o envio deo Requerimento nº 473/2017, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, congratulando 31 anos de existência do Escritório; 17) –
Ofício da Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto – COHAB-RP,
encaminhando Edital de Chamamento nº 14/2017, referente a vendas de unidades
habitacionais; 18) – Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga, para o desfile
em comemoração ao Dia da Independência, que se realizará em 07/09/2017; 19) –
Convite do Bispo da Diocese de Limeira, Dom Vilson Dias de Oliveira, para a Solene
Celebração Eucarística em Ação de Graças a Deus pelos 10 anos de Ordenção
Episcopal e Posse, como 5º Bispo Diocesano de Limeira, que se realizará nos dias
02, 03 e 16/09/2017; 20) – Convite da Simetria Engenharia, para a Reunião de
entrega de chaves dos apartamentos da Torre Sabiá do Condomínio Canto dos
Pássaros, que se realizará em 02/09/2017; 21) – Convite da Associação Regional de
Engenheiros e Agrônomos – AREA, para a palestra “Novos Sistemas Construtivos –
A Revolução na Engenharia Civil”, que se realizou em 29/08/2017; 22) – Convite da
Câmara de Vereadores de Piracicaba, para os cursos “Cerimonial e Protocolo
Público” e “Mestre de Cerimônia: A Arte de Falar em Público”, a realizarem-se em 13
e 27/09/2017, respectivamente; 23) – Convite do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, para a Capacitação dos Conselhos Municipais de Saúde, que se realizou
em 28/08/2017; 24) – Convite do Presidente da Câmara Municipal de Tambaú, Dr.
Leonardo Teixeira Spiga Real, para a Sessão Solene de outorga de “Título de
Cidadão Tambauense”, “Militar das Forças Armadas do Ano” e “Medalha de Mérito
Cultural Padre Donizetti”, realizada em 28/08/2017; 25) - Convite do Presidente da
Câmara Municipal de Tambaú, Dr. Leonardo Teixeira Spiga Real, para a Sessão
Solene de outorga de Título de Cidadão Tambauense ao Reverendíssimo Senhor
Padre Donisete Aparecido Vitório, que se realizará em 01/09/2017; 26) – Convite do
-2-

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

Presidente da Câmara Municipal de Tambaú, Dr. Leonardo Teixeira Spiga Real, para
a Sessão Solene de outorga de homenagem do Profissional Modelo, realizada em
29/08/2017; 27) – Informativo do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS,
sobre o prazo para a inclusão no Cadastro Único de idosos beneficiários do
Benefício de Prestação Continuada – BPC; 28) – Informativo do Arquivo Público do
Estado de São Paulo, edição nº 152, da 1ª quinzena de agosto/2017; 29) – Convite
da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, para o Curso
“Oficinas: Pensar, Planejar e Agir na Cidade”, que se realiza de 30/08 a 29/09/2017.
As Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito
Municipal: 30) - Indicação nº 663/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick,
para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de determinar sejam oferecidos
dois veículos para transportar os pacientes para Jaú, sendo um para o período da
manhã e outro na parte da tarde, evitando-se maiores sacrifícios àqueles que já
estão com a saúde debilitada; 31) - Indicação nº 664/2017, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de designar Servidores para que realizem a limpeza das Ruas do Jardim Eldorado;
32) - Indicação nº 665/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de organizar em nossa cidade,
através da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, o evento “Encontro de Motos”,
em Cachoeira de Emas, visando fomentar o turismo e o comércio local; 33) Indicação nº 666/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro,
para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de firmar, como prioridade,
parceria com o SESI Araras para trazer novos benefícios ao Projeto Forças no
Esporte (PROFESP); 34) - Indicação nº 667/2017, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal estude rever a posição
declarada e conceder o reajuste anual de que dispõe a Lei 4.410/2013, bem assim
conceda reajuste no vale alimentação dos servidores municipais; 35) - Indicação nº
668/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar a fiscalização Municipal, Notificar
o(s) proprietário(s) dos carros velhos que ficam estacionados na via pública (Rua
Paulo Limoeiro, Vila Bráz), atrapalhando o fluxo normal dos veículos, bem assim,
designe varredores de rua para aquela região, em atenção aos reclamos dos
moradores, que muito embora pagam os serviços que não são efetuados; 36) Indicação nº 669/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente realizar a pintura de faixa para pedestres, nas
imediações do Posto de Saúde (Unidade de Saúde da Vila Santa Fé); 37) Indicação nº 670/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar a colocação de lixeiras nas proximidades onde se realiza as feiras livres
no Jardim São Lucas, minimizando o problema do lixo que é formado e jogado pelo
chão, quando da realização das feiras livres; 38) - Indicação nº 671/2017, de autoria
do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de designar Servidores para que realizem
a limpeza das ruas do Jardim São Lucas; 39) - Indicação nº 672/2017, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente realizar a
pintura de faixa para pedestres, nas imediações do CRAS (Centro de Referência de
Assistência Social), Vila Santa Fé; 40) - Indicação nº 673/2017, de autoria do
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Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente realizar a
pintura de faixa para pedestres, nas imediações do Posto de Saúde (Unidade de
Saúde da Vila Guilhermina); 41) - Indicação nº 674/2017, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente sinalizar a depressão existente no asfalto da Rua
Siqueira Campos, proximidades do Posto Coopercitrus, alertando os motoristas que
trafegam pelo local da existência dessa saliência; 42) - Indicação nº 675/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente realizar as reformas necessárias na
quadra de esportes do Jardim Margarida, consistentes em reparos na iluminação,
consertos nos alambrados, traves enferrujadas e outros serviços; 43) – Pedido de
Informações n° 207/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, solicitando informações relativas à retroescavadeira que saiu do pátio
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços para ser encaminhada ao conserto; 44)
– Pedido de Informações n° 208/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, solicitando informações sobre repasse de verbas para manutenção do
serviço de urgência e emergência da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga.
A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
que procedesse à leitura dos requerimentos: 45) - Requerimento n° 557/2017, de
autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis,
para que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão
Ordinária, o Projeto de Lei nº 109/2017 que visa alterar dispositivo da Lei Municipal
nº 5.124, de 26 de julho de 2017, que autoriza o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga.
Aprovado por unanimidade dos votos; 46) - Requerimento n° 558/2017, 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 Maria Ignácio Paes. Neste momento, o Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno requereu que fosse feita somente a leitura dos nomes dos Vereadores
autores, e dos falecidos que estão recebendo homenagem póstuma nesta Sessão,
sendo seu pedido aprovado por unanimidade dos votos. Colocado em votação, o
Requerimento nº 558/2017 foi aprovado por unanimidade dos votos; 47) Requerimento n° 559/2017, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana
Batista, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento da Senhora Neuza dos Santos Bonani.
Aprovados por unanimidade de votos; 48) - Requerimento n° 560/2017, 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 José Carlos Trapani. Aprovados por unanimidade de votos; 49) Requerimento n° 561/2017, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana
Batista, e subscrito por mais seis edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Campus Fernando Costa da USP e à Faculdade pelo
CEPEN PET – Centro de Pesquisas em Nutrologia de Cães e Gatos. Aprovados por
unanimidade de votos; 50) - Requerimento n° 562/2017, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Senhor Gilmar Vieira de Andrade
que há cerca de 03 anos desenvolve um trabalho cultural em nossa cidade,
idealizador do concurso de beleza denominado Miss e Mister Pirassununga.
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Aprovados por unanimidade de votos; 51) - Requerimento n° 563/2017, de autoria
do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais sete edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações ao atleta Leandro José
Zampello, pelo primeiro lugar alcançado no último dia 27 de agosto, no Rodeio
Júnior de Barretos. Aprovados por unanimidade de votos; 52) - Requerimento n°
564/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por
mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações as
Secretarias Municipais de Esportes e de Educação, que no último dia 18, iniciaram
mais uma edição dos Jogos Estudantis. Aprovado por unanimidade dos votos; 53) Requerimento n° 565/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações à Associação Regional Pirassununguense de Esclerose
Múltipla (ARPEM) e ao Clube Pirassununga, pela belíssima iniciativa e organização
do evento "Pedale por uma Causa - Esclerose Múltipla" com o objetivo de promover
a conscientização a respeito da esclerose múltipla, no último dia 27 de agosto.
Aprovado por unanimidade dos votos; 54) - Requerimento n° 566/2017, de autoria
dos Vereadores José Antonio Camargo de Castro e Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações com o Exército Brasileiro pela passagem do Dia do Soldado,
comemorado no dia 25 de agosto. Aprovado por unanimidade dos votos; 55) Requerimento n° 567/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que o Excelentíssimo Senhor
Deputado Federal Nelson Marquezelli se sensibilize da importância da reforma do
Centro Hípico Forte Anhanguera (CHFA) e priorize a aprovação da Emenda nº
18180004 que terá grande receptividade popular. Aprovado por unanimidade dos
votos; 56) - Requerimento n° 568/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que o Excelentíssimo
Senhor Deputado Federal Eduardo Nantes Bolsonaro se sensibilize pelos benefícios
que um Centro de Equoterapia trará a nossa cidade e região e priorize a aprovação
da Emenda nº 3088005 que terá grande receptividade popular. Aprovado por
unanimidade dos votos; 57) - Requerimento n° 569/2017, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Clóvis Maffra Filho. Aprovado por unanimidade dos votos; 58) - Requerimento n°
570/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Lucília de Almeida Generoso. Aprovado
por unanimidade dos votos; 59) - Requerimento n° 571/2017, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis, para
que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Senhor Marcelo Donizeti Fon Roso. Aprovado por unanimidade dos votos; 60) Requerimento n° 572/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações a Associação dos Moradores dos Bairros Jardim das Laranjeiras, Rio
Verde e Ferrari (LARIFER), que realizou nos dias 25 e 26 de agosto a 2ª edição da
Festa Agostina. Aprovado por unanimidade dos votos; 60) - Requerimento n°
573/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira realizou
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um grande evento de louvor no Jardim Luiz de Castro Santos, no último dia 27 de
agosto. Aprovado por unanimidade dos votos; 61) - Requerimento n° 574/2017, de
autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, para que o
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Nelson Marquezelli, interceda por
Pirassununga, visando destinar o importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a
serem destinados à Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga. Neste momento,
o Vereador Natal Furlan requereu que fosse feita somente a leitura do conteúdo de
um de seus requerimentos, e apenas o nome dos deputados e o direcionamento do
importe nos requerimentos seguintes, sendo seu pedido aprovado por unanimidade
de votos. Em discussão, usou da palavra o Vereador Natal Furlan. Em votação, o
Requerimento nº 574/2017 foi aprovado por unanimidade dos votos; 62) Requerimento n° 575/2017, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por
mais sete edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Nelson
Marquezelli, interceda por Pirassununga, visando destinar o importe de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) a serem destinados à Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE). Aprovado por unanimidade dos votos; 63) Requerimento n° 576/2017, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por
mais sete edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Nelson
Marquezelli, interceda por Pirassununga, visando destinar o importe de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) para aquisição de equipamentos e outras
necessidades da Saúde Pública de Pirassununga. Aprovado por unanimidade dos
votos; 64) - Requerimento n° 577/2017, de autoria do Vereador Natal Furlan, e
subscrito por mais sete edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal
Nelson Marquezelli, interceda por Pirassununga, visando destinar o importe de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) para a reforma da praça de lazer da Vila Belmiro,
proporcionando melhorias na área muito utilizada pela população local. Aprovado
por unanimidade dos votos; 65) - Requerimento n° 578/2017, de autoria do Vereador
Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, para que o Excelentíssimo Senhor
Deputado Federal Nelson Marquezelli, interceda por Pirassununga, visando destinar
o importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a reforma da praça de lazer
do Jardim São Valentim, proporcionando melhorias na área muito utilizada pela
população local. Aprovado por unanimidade dos votos; 66) - Requerimento n°
579/2017, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, para
que o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Nelson Marquezelli, interceda por
Pirassununga, visando destinar o importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
para realizar melhorias na infraestrutura do Distrito de Cachoeira de Emas. Aprovado
por unanimidade dos votos; 67) - Requerimento n° 580/2017, de autoria do Vereador
Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, para que o Excelentíssimo Senhor
Deputado Federal Vanderlei Macris, interceda por Pirassununga, visando destinar o
importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a serem destinados à Santa Casa
de Misericórdia de Pirassununga. Aprovado por unanimidade dos votos; 68) Requerimento n° 581/2017, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por
mais sete edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Vanderlei
Macris, interceda por Pirassununga, visando destinar o importe de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) a serem destinados à Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE), para auxiliar na condução e ampliação dos trabalhos dessa
importante entidade. Aprovado por unanimidade dos votos; 69) - Requerimento n°
582/2017, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, para
que o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Vanderlei Macris, interceda por
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Pirassununga, visando destinar o importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
para aquisição de equipamentos e outras necessidades da Saúde Pública de
Pirassununga. Aprovado por unanimidade dos votos; 70) - Requerimento n°
583/2017, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, para
que o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Vanderlei Macris, interceda por
Pirassununga, visando destinar o importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
para a reforma da praça de lazer da Vila Belmiro, proporcionando melhorias na área
muito utilizada pela população local. Aprovado por unanimidade dos votos; 71) Requerimento n° 584/2017, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por
mais sete edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Vanderlei
Macris, interceda por Pirassununga, visando destinar o importe de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) para a reforma da praça de lazer do Jardim São Valentim,
proporcionando melhorias na área muito utilizada pela população local. Aprovado
por unanimidade dos votos; 72) - Requerimento n° 585/2017, de autoria do Vereador
Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, para que o Excelentíssimo Senhor
Deputado Federal Vanderlei Macris, interceda por Pirassununga, visando destinar o
importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para realizar melhorias na
infraestrutura do Distrito de Cachoeira de Emas. Aprovado por unanimidade dos
votos; 73) - Requerimento n° 586/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações à Guarda Civil Municipal de Pirassununga e ao Setor de Fiscalização
de Posturas, por rápida atuação, no último dia 24 de agosto, que autuaram pessoas
que não possuíam alvará para venda de produtos, e tampouco haviam recolhido as
devidas taxas. Aprovado por unanimidade dos votos; 74) - Requerimento n°
587/2017, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto, Edson Sidinei Vick e Natal
Furlan, e subscrito por mais cinco edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Altino Lorival Pinto. Aprovado por
unanimidade dos votos; 75) - Requerimento n° 588/2017, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Fábio Simolini
Zóia. Aprovado por unanimidade dos votos; 76) - Requerimento n° 589/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Senhor Samuel Reis. Aprovado por unanimidade dos votos; 77) - Requerimento n°
590/2017, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto, Edson Sidinei Vick,
Leonardo Francisco Sampaio de Souza e Wallace Ananias de Freitas Bruno, e
subscrito por mais quatro edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações à 3ª Companhia do 36º Batalhão de Polícia Militar do Interior que
realizou, no último dia 25 de agosto, a Solenidade de Valorização do Policial Militar
nas dependências da Associação Comercial e Industrial de Pirassununga. 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 Wallace Ananias de Freitas Bruno. Em seguida, usou
da palavra na tribuna o já inscrito Vereador José Antonio Camargo de Castro,
aparteado pelo Vereador Vitor Naressi Netto. A seguir, usou da palavra na tribuna o
já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. Logo após, usou da palavra na
tribuna o já inscrito Vereador Edson Sidinei Vick. A seguir, usou da palavra na tribuna
a já inscrita Vereadora Luciana Batista. A seguir, usou da palavra na tribuna o já
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inscrito Vereador Vitor Naressi Netto, aparteado pelos Vereadores Paulo Eduardo
Caetano Rosa, Natal Furlan e Edson Sidinei Vick. Em seguida, usou da palavra o já
inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto, aparteado pelo Vereador Vitor Naressi
Netto. Continuando, o Sr. Presidente, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, solicitou ao Vice-Presidente Vereador Edson Sidinei Vick que
assumisse a direção dos trabalhos. Por fim, usou da palavra na tribuna, o já inscrito
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Logo após, o já inscrito
Vereador Natal Furlan cedeu seu tempo ao Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho. Continuou com a palavra o Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, aparteado pelo Vereador Natal Furlan. Não havendo mais inscritos,
o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 109/2017, de autoria do Executivo Municipal, que
visa alterar dispositivo da Lei Municipal nº 5.124, de 26 de julho de 2017, que
autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga. Foi apresentada a Emenda Corretiva nº 01/2017, a
qual foi lida pelo 1º Secretário e recebeu pareceres verbais favoráveis das
Comissões Permanentes. Colocado em votação, o Projeto de Lei nº 109/2017 foi
aprovado por unanimidade dos votos, bem como a Emenda apresentada; 02) –
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 103/2017, de autoria do Executivo
Municipal, 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. 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 Luciana Batista
e Natal Fulan. Não havendo Vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente deu por encerrada a presente Sessão Ordinária. E para constar, Jéssica
Pereira de Godoy, Analista Legislativa Secretaria, digitei a presente ata resumida, a
qual é conferida por Adriana Aparecida Merenciano, Diretora Geral da Secretaria,
que, após aprovada pelo Plenário segue devidamente assinada.
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