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Ata nº 2922 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 05 de setembro de 2017. Ao quinto dia do mês de setembro de dois mil e
dezessete, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2922ª 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 2921 da Sessão Ordinária de 29 de
agosto de 2017, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Neste
momento, o Sr. Presidente Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho
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
139/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
110/2017, que visa estabelecer o Plano Plurianual do Município para o período 2018
a 2021 e define metas e prioridades da administração pública municipal para o
exercício de 2018. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 02) – Ofício nº 140/2017, do Prefeito Municipal
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 111/2017, que visa alterar
dispositivos da Lei Municipal nº 5.129, que autoriza o Poder Executivo a celebrar
termo de fomento com a Associação Beneficente Instituto Vida Renovada para
transferência de recursos destinados à prestação de Serviço de Acolhimento
Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua e Serviço de Abordagem
Social. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 03) – Ofício GAB nº 510/2017, do Prefeito Municipal, em
atenção ao 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; 04) – Ofício GAB nº 511/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao 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; 05) – Ofício nº 440/2017/SME, do
Secretário Municipal de Educação, Orlando Bastos Bomfim, informando que a
Professora Coordenadora Luciana Teófilo Santana representará a Secretaria
Municipal de Educação na Audiência Pública do dia 06 de setembro de 2017; 06) –
Ofício nº 37/2017 – PGM, do Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves
de Melo Júnior, encaminhando o Termo de Alteração de Convênio 117/2017,
entabulado entre o Município e a “Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga”; 07) – Ofício nº 192/2017, do Superintendente do SAEP, João Alex
Baldovinotti, solicitando emissão de Atestado de Exercício Efetivo de Mandato do
Prefeito Municipal; 08) – Ofício nº 06/2017 – jass, do Presidente da APREC, Renato
Paulo Alves, solicitando agendamento de reunião junto à Câmara Municipal, para
tratar de assuntos dos pacientes usuários de hemodiálise da Santa Casa; 09) –
Ofício de Thiago Wallace da Silva, solicitando informações sobre a legislação
referente a responsabilidade tributária do ISS no Município; 10) – Requerimento de
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Rosangela Rodrigues Palomo, solicitando a remuneração integral e verbas
indenizatórias, no período de janeiro a julho/2017, do servidor que ocupa a função
de Tesoureiro na Câmara Municipal (E-SIC); 11) – Ofício do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, requerendo 02 (duas) vias da declaração, referente ao mês de
agosto/2017, contendo o valor do subsídio mensal e do INSS descontado; 12) –
Convite da Associação Regional de Engenheiros e Agrônomos – AREA, para a
palestra “Criatividade e Inovação Tecnológica”, que se realizará em 26/09/2017; 13)
– Ofício UAPESP nº 261/2017, do Coordenador da Unidade do Arquivo Público do
Estado de São Paulo, Fernando Padula Novaes, convidando para o “XVIII Encontro
Paulista sobre gestão documental e acesso à informação”, que se realizará em
29/09/2017; 14) – Convite do Comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro
do Ar Mário Augusto Baccarin, para a palestra do Programa de Fortalecimento e
Formação de Valores (PFV), que se realizou em 05/09/2017; 15) – Projeto de Lei nº
112/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, que denomina de José Antônio
Baldovinotti, a Captação de Água do Rio do Roque, neste Município. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os
pareceres; 16) – Projeto de Lei nº 113/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, que visa instituir a campanha "Setembro Verde" no Município de
Pirassununga e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 17) – Convite da
Organização Paulista em Gestão Pública – OPGP, para a palestra sobre o “Sistema
AUDESP e a Fase IV – Licitações, Contratos e Obrigações do Gestor do Contrato de
Acordo com as Regras Definidas pelo TCESP através do Comunicado 16/2017”, que
se realizará nos dias 28/09 e 18/10/2017; 18) – Convite de MCastro Capacitação e
Consultoria, para o Curso “Controle Interno – Criação, Normatização e
Operacionalização”, que se realizará em 14/09/2017; 19) – Boletim Informativo da
APM – Associação Paulista de Municípios, convidando para o Congresso de
Municípios do Noroeste Paulista, que se realizou nos dias 30/08 e 01/09/2017; 20) –
Informativo da Rede Cidade Digital, convidando para o “I Fórum de Cidades Digitais
do Leste Paulista”, que se realizará em 28/09/2017; 21) – Convite da IGAM, para o
Curso “Julgamento das Contas do Prefeito: A deliberação do Parecer Prévio do TCE
na Câmara Municipal”, que se realiza nos dias 05 e 06/09/2017; 22) – Comunicado
73, da Fiorilli Software, sobre alterações no orçamento da Câmara Municipal; 23) –
Convite da Masterlegis Consultoria, Assessoria e Treinamentos, para o º Encontro
Nacional de Vereadores, que se realizará nos dias 04, 05 e 06/10/2017; 24) –
Revista RADIS, edição nº 178 de julho/2017; 25) – Revista NTUurbano, Ano V,
edição nº 28 de julho e agosto/2017. As Indicações e Pedidos de Informações a
seguir foram encaminhados ao Prefeito Municipal: 26) - Indicação nº 676/2017, de
autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente, promover o mais rapidamente
possível o recapeamento das ruas do Jardim Leonor Cristina; 27) - Indicação nº
677/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de construir uma rotatória, no cruzamento da Rua Siqueira
Campos, com a Avenida Engenheiro Josias de Oliveira, Jardim Santa Rita; 28) Indicação nº 678/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de enviar para o Legislativo, Projeto de
Lei, que visa permitir o desdobro de lotes, onde existem mais de uma edificação, e
que se enquadram nos requisitos da Lei, com 125,00 M2; 29) - Indicação nº
679/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de promover a sinalização de trânsito necessária, indicando
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que na Rua José Carlos Leme Franco Guimarães, só é permitido o estacionamento
de um lado da via; 30) - Indicação nº 680/2017, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente realizar o recapeamento das ruas do Bairro Vertentes
do Mamonal; 31) - Indicação nº 681/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de designar uma viatura da Guarda Civil Municipal, para orientar os
alunos da Escola Estadual “Profª. Osmarina Sedeh Padilha”, Vila Brasil, nos horários
de entrada e saída das aulas; 32) - Indicação nº 682/2017, 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 vistoria no Bairro
Jardim Millenium, no sentido de orientar os moradores para que não plantem árvores
sob a fiação elétrica; 33) - Indicação nº 683/2017, de autoria dos Vereadores Vitor
Naressi Netto e Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de seja recebido o Ante Projeto de Lei Complementar, e encaminhado
propositura a esta Casa de Leis, a fim de que o Município de Pirassununga também
tenha competência para exigir o ISSQN de alguns serviços, intermunicípios, que não
havia a cobrança do imposto; 34) - Indicação nº 684/2017, de autoria dos
Vereadores Vitor Naressi Netto, Jeferson Ricardo do Couto, José Antonio Camargo
de Castro, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Natal Furlan e Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal seja
concedido o reajuste nos vencimentos dos servidores municipais em torno de 3%
(três por cento) até o final do ano, bem como, estudar possibilidades de antecipar o
pagamento do 13º salário para o mês de novembro; 35) - Indicação nº 685/2017, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal
verifique possibilidade de determinar, urgentemente, a retirada dos postes que estão
no meio das três ruas do Jardim Treviso, bem assim a retirada dos tubos que estão
na avenida e que impedem a passagem de veículos; 36) – Pedido de Informações n°
209/2017, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista,
solicitando informações relativas à arrecadação das Entidades que participaram da
23ª Semana Nenete de Música Caipira; 37) – Pedido de Informações n° 210/2017,
de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, solicitando
informações sobre a participação e dispêndios da Municipalidade nos Jogos
Regionais de Lençóis Paulista; 38) – Pedido de Informações n° 211/2017, de autoria
dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, sobre a divulgação de vídeos
do Senhor Prefeito Municipal no Facebook; 39) – Pedido de Informações n°
212/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick,
solicitando informações relativas à limpeza do Terminal de ônibus urbano; 40) –
Pedido de Informações n° 213/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, a respeito de pagamento dos precatórios oriundos de ações contra a
Municipalidade; 41) – Pedido de Informações n° 214/2017, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, solicitando informações relativas ao Canil Municipal; 42) –
Pedido de Informações n° 215/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
solicitando informações sobre procedimentos da Municipalidade frente a animais
equinos apreendidos; 43) – Pedido de Informações n° 216/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando informações sobre procedimentos da
Municipalidade frente a animais abandonados; 44) – Pedido de Informações n°
217/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando informações
relativas a munícipes participantes de Programas Sociais através do Cadastro Único
do Governo Federal – CadUnico. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador
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Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos requerimentos: 45) Requerimento n° 591/2017, 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 111/2017 que visa alterar dispositivos
da Lei Municipal nº 5.129, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de
fomento com a Associação Beneficente Instituto Vida Renovada para transferência
de recursos destinados à prestação de Serviço de Acolhimento Institucional para
Pessoas Adultas em Situação de Rua e Serviço de Abordagem Social. Aprovado por
unanimidade dos votos; 46) - Requerimento n° 592/2017, de autoria do Vereador
Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, para que seja incluído e apreciado sob
regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 112/2017 que
denomina de José Antônio Baldovinotti, a Captação de Água do Rio do Roque, neste
Município. Aprovado por unanimidade dos votos; 47) - Requerimento n° 593/2017,
de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick, Luciana Batista, Wallace Ananias de
Freitas Bruno e Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais seis edis, para
que sejam consignados votos de elevadas congratulações à Comunidade Rural do
Bairro Santa Tereza, pela Festa em Louvor à Padroeira para arrecadar fundos às
atividades que desenvolvem. Aprovado por unanimidade de votos; 48) Requerimento n° 595/2017, de autoria de todos os Edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Dr. Benedito
Geraldo Lébeis. 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 595/2017 foi aprovado por unanimidade dos votos; 49) - Requerimento n°
596/2017, 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 Renato Missuca. Aprovado por
unanimidade de votos; 50) - Requerimento n° 597/2017, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Dr. Amauri Andreotti, pelos
relevantes serviços que presta para a saúde do povo. Aprovado por unanimidade de
votos; 51) - Requerimento n° 598/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações à equipe do SAMU, pelos serviços prestados com
eficiência. Aprovado por unanimidade de votos; 52) - Requerimento n° 599/2017, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, para
que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Dr. Edgar Saggioratto,
pelos relevantes serviços que está prestando aos pirassununguenses na Secretaria
Municipal de Saúde. Aprovado por unanimidade de votos; 53) - Requerimento n°
600/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais
nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Dr.
Erik Alessandro Pedro, que atualmente administra o Instituto da Visão. Aprovado por
unanimidade de votos; 54) - Requerimento n° 601/2017, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, para que o
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Marcos Antonio Zerbini interceda junto ao
Governo Estadual para que seja disponibilizado recursos no valor de R$120.000,00
(cento e vinte mil reais) para a aquisição de uma ambulância para Pirassununga.
Neste momento, o Vereador Jeferson Ricardo do Couto requereu que fosse feita
somente a leitura do conteúdo de um de seus requerimentos, e apenas o nome dos
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deputados e o direcionamento do importe nos requerimentos seguintes, sendo seu
pedido aprovado por unanimidade de votos. Em discussão, usou da palavra o
Vereador Jeferson Ricardo do Couto. Em votação, o Requerimento nº 601/2017 foi
aprovado por unanimidade dos votos; 55) - Requerimento n° 602/2017, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, para que o
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Jorge Luis Caruso interceda junto ao
Governo Estadual para que seja disponibilizado recursos no valor de R$120.000,00
(cento e vinte mil reais) para a aquisição de uma ambulância para Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos; 56) - Requerimento n° 603/2017, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, para que o
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Cauê Macri interceda junto ao Governo
Estadual para que seja disponibilizado recursos no valor de R$120.000,00 (cento e
vinte mil reais) para a aquisição de uma ambulância para Pirassununga. Aprovado
por unanimidade de votos; 57) - Requerimento n° 604/2017, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, para que o
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Nelson Marquezelli interceda para que
seja disponibilizado recursos no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para a
aquisição de ambulâncias e equipamentos de saúde para Pirassununga. Aprovado
por unanimidade de votos; 58) - Requerimento n° 605/2017, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, para que o
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Nelson Marquezelli interceda por
Pirassununga, visando destinar a nossa cidade, o importe de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) para investimento em infraestrutura urbana em nossa cidade.
Aprovado por unanimidade de votos; 59) - Requerimento n° 606/2017, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis, para que o
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi interceda
por Pirassununga, visando destinar a nossa cidade, o importe de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) para investimento em infraestrutura urbana em nossa cidade.
Aprovado por unanimidade de votos; 60) - Requerimento n° 607/2017, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis, para que o
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Vanderlei Macris interceda por
Pirassununga, visando destinar a nossa cidade, o importe de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) para investimento em infraestrutura urbana em nossa cidade.
Aprovado por unanimidade de votos; 61) - Requerimento n° 608/2017, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis, para que o
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Carlos Henrique Focesi Sampaio
interceda por Pirassununga, visando destinar a nossa cidade, o importe de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) para investimento em infraestrutura urbana em
nossa cidade. Aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento n° 609/2017,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis,
para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Nelson Marquezelli interceda
por Pirassununga, visando destinar a nossa cidade, o importe de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) para a construção e reforma de praças em nossa cidade.
Aprovado por unanimidade de votos; 63) - Requerimento n° 610/2017, de autoria
dos Vereadores Jeferson Ricardo do Couto e Luciana Batista, e subscrito por mais
seis edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Belarmino Sinotti. Aprovados por unanimidade de votos; 64)
- Requerimento n° 611/2017, de autoria dos Vereadores Jeferson Ricardo do Couto
e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Abilio
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Seccarecio. Aprovados por unanimidade de votos; 65) - Requerimento n° 612/2017,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais sete edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a Senhora Ana Silvia
Pavão, pelos serviços que presta a comunidade pirassununguense. Aprovado por
unanimidade de votos; 66) - Requerimento n° 613/2017, de autoria dos Vereadores
José Antonio Camargo de Castro e Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais seis
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações aos envolvidos
no projeto de formação esportiva, voltado as crianças de nossa cidade, denominado
“Programa Atleta do Futuro” (PAF). Aprovado por unanimidade de votos; 67) Requerimento n° 614/2017, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho e Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, ao
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Vanderlei Macris, ao Excelentíssimo
Senhor Deputado Estadual Cauê Macris e ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal Ademir Alves Lindo, pela sensibilização para construção de terceira faixa
na Rodovia Estadual Prefeito Euberto Nemésio Pereira de Godoy. Em discussão,
usaram da palavra os Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno, Natal Furlan e
Jeferson Ricardo do Couto. Colocado em votação, o Requerimento nº 614/2017 foi
aprovado por unanimidade de votos; 68) - Requerimento n° 615/2017, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis, para
que sejam consignados votos de elevadas congratulações à Loja Carange, que
completou mais um ano de existência no último dia 28 de agosto. Aprovado por
unanimidade de votos; 69) - Requerimento n° 616/2017, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista, Edson Sidinei Vick, Paulo Eduardo Caetano Rosa e Jeferson
Ricardo do Couto, e subscrito por mais cinco edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Maria das
Dores Ramos - “Dorinha”. Aprovado por unanimidade de votos; 70) - Requerimento
n° 617/2017, de autoria dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e José
Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Colégio John Kennedy, pela
quarta edição da Mostra Cultural e Científica, que aconteceu no último dia 02 de
setembro. Aprovado por unanimidade de votos; 71) - Requerimento n° 618/2017, de
autoria dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e José Antonio Camargo de
Castro, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Colégio John Kennedy, pela ótima representação na
última Olimpíada Canguru de Matemática. Aprovado por unanimidade de votos; 72) Requerimento n° 619/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais nove edis, para que o Excelentíssimo Senhor Secretário de
Saúde do Estado de São Paulo, Dr. David Everson Uip, autorize a vinda do veículo
(carreta) do Programa Mulheres de Peito para a realização de exames de
mamografia em nossa população feminina. Neste momento, o Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno requereu que fosse feita somente a leitura do conteúdo de
um dos requerimentos, e apenas o nome dos deputados e o direcionamento do
importe nos requerimentos seguintes, sendo seu pedido aprovado por unanimidade
de votos. Colocado em votação, o Requerimento nº 619/2017 foi aprovado por
unanimidade dos votos; 73) - Requerimento n° 620/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que o
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Pedro Massami Kikudome, o Deputado
Pedro Kaká, interceda por Pirassununga, visando beneficiar nossa cidade com a
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presença do veículo (carreta) do Programa Mulheres de Peito para a realização de
exames de mamografia em nossa população feminina. Aprovado por unanimidade
de votos; 74) - Requerimento n° 621/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que a Excelentíssima Senhora
Deputada Estadual Rita de Cássia Trinca Passos, interceda por Pirassununga,
visando beneficiar nossa cidade com a presença do veículo (carreta) do Programa
Mulheres de Peito para a realização de exames de mamografia em nossa população
feminina. Aprovado por unanimidade de votos; 75) - Requerimento n° 622/2017, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais nove edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
da Senhora Therezinha Octaviano Andrietta. Aprovado por unanimidade de votos;
76) - Requerimento n° 623/2017, 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 Adriano Eli Correa, conhecido por todos
como “Eli Correa Filho”, interceda por Pirassununga, visando destinar a nossa
cidade uma ambulância para atender a demanda existente. Aprovado por
unanimidade de votos; 77) - Requerimento n° 624/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que o Excelentíssimo Senhor
Deputado Federal Luis Felipe Baleia Tenuto Rossi, interceda pelo Asilo de Velhice e
Mendicidade Nossa Senhora de Fátima de Pirassununga, visando destinar o importe
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a serem utilizados no custeio parcial de
reforma do muro da entidade. Aprovado por unanimidade de votos; 78) Requerimento n° 625/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais nove edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Rogério
Nogueira, interceda pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Pirassununga, visando destinar o importe de R$67.040,00 (sessenta e sete mil e
quarenta reais) a serem utilizados no custeio de equipamentos para atendimento de
pacientes da entidade. Aprovado por unanimidade de votos; 79) - Requerimento n°
626/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações aos jovens
Eula Paula e Wallace de Souza, por representarem Pirassununga no concurso
Accord Voices 2017. Aprovado por unanimidade de votos; 80) - Requerimento n°
627/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais seis edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a todos os Guardas
Civis Municipais, pela passagem de seu dia, em 03 de setembro. Aprovado por
unanimidade de votos; 81) - Requerimento n° 628/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao servidor André Luís Heinzel, pelos relevantes serviços
prestados a fiscalização de cobranças irregulares no serviço de telefonia no
Município. Aprovado por unanimidade de votos; 82) - Requerimento n° 629/2017, de
autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito
por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Marcos Eugenio Balan. Aprovado por
unanimidade de votos; 83) - Requerimento n° 630/2017, 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 José Bonato. Neste
momento, o Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa requereu que fosse feito um
minuto de silêncio em homenagem póstuma, após o término da leitura dos
requerimentos, sendo seu pedido aprovado por unanimidade dos votos. Colocado
em votação, o Requerimento nº 630/2017 foi aprovado por unanimidade dos votos.
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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
José Antonio Camargo de Castro. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já
inscrito Vereador Edson Sidinei Vick. Logo após, a já inscrita Vereadora Luciana
Batista cedeu seu tempo ao Vereador Edson Sidinei Vick. Continuou com a palavra o
Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pelos Vereadores Wallace Ananias de
Freitas Bruno e Luciana Batista. Em seguida, usou da palavra o já inscrito Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, aparteado pelos Vereadores
José Antonio Camargo de Castro, Jeferson Ricardo do Couto, Edson Sidinei Vick e
Vitor Naressi Netto. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, aparteado pelos Vereadores Natal Furlan, José Antonio
Camargo de Castro e Vitor Naressi Netto. Logo após, usou da palavra na tribuna o já
inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto, aparteado pelo Vereador Natal Furlan.
A seguir, 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. Em seguida, usou da palavra na tribuna, o já
inscrito Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, aparteado pelo
Vereador Natal Furlan. Por fim, usou da palavra na tribuna, o já inscrito Vereador
Vitor Naressi Netto. Não havendo mais inscritos, o Sr. Presidente passou a Ordem
do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 111/2017,
de autoria do Executivo Municipal, que visa alterar dispositivos da Lei Municipal nº
5.129, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de fomento com a
Associação Beneficente Instituto Vida Renovada para transferência de recursos
destinados à prestação de Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas
Adultas em Situação de Rua e Serviço de Abordagem Social. Aprovado por
unanimidade dos votos; 02) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 112/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, que denomina de José
Antônio Baldovinotti, a Captação de Água do Rio do Roque, neste Município.
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 Natal FuRlan. Não
havendo Vereadores inscritos, o Sr. Presidente convidou os Senhores Edis e a
População em Geral, para a Audiência Pública, que versará sobre o Projeto de Lei nº
107/2017, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº 4851, de 16 de setembro
de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação de Pirassununga, dia 06 de
setembro de 2017, às 09 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”. 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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