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Ata nº 2924 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 19 de setembro de 2017. Ao décimo nono dia do mês de setembro de dois mil e
dezessete, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2924ª 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 2923 da Sessão Ordinária de 12 de
setembro 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
141/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei Complementar que
recebeu o nº 05/2017, que dispõe sobre a criação de emprego no Quadro de
Pessoal do Serviço de água e Esgoto de Pirassununga - SAEP. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
02) – Ofício nº 152/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei que
recebeu o nº 123/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a aditar convênio e
repassar valores à Associação Nosso Desafio Pirassununga – ANDE para execução
do Programa Estadual de Proteção Social Básica. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 03) – Ofício
GAB nº 521/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 04) – Ofício GAB
nº 526/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n°
206/2017, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista,
solicitando informações relativas à 23ª Semana Nenete de Música Sertaneja; 05) –
Ofício GAB nº 531/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 06) –
Ofício GAB nº 532/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 07) – Ofício
GAB nº 533/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 08) –
Ofício GAB nº 534/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 09) – Ofício GAB nº 535/2017, do
Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 214/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando informações relativas ao Canil Municipal;
10) – Ofício GAB nº 536/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
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Informações n° 215/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando
informações sobre procedimentos da Municipalidade frente a animais equinos
apreendidos; 11) – Ofício GAB nº 537/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações n° 216/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
solicitando informações sobre procedimentos da Municipalidade frente a animais
abandonados; 12) – Ofício GAB nº 538/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao
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; 12) – Ofício GAB nº 539/2017, do Prefeito Municipal, informando a
necessidade de cancelamento da audiência pública das metas fiscais, agendada
para o dia 25/09/2017; 13) – Ofício nº 44/2017 – PGM, do Procurador Geral do
Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando o Termo de
Colaboração 001/2017, entabulado entre o Município e a “AMMA”; 14) – Ofício nº
25-SEI/2017/CGSPD/DAPES/SAS/MS, da Coordenação-Geral de Saúde da Pessoa
com Deficiência, em resposta ao Requerimento nº 102/2017, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, que solicita habilitação da APAE de Pirassununga/SP como
Centro Especializado em Reabilitação – CER IV; 15) – Ofício PRES-CIRC-14329SGC, do Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, José augusto
Viana Neto, agradecendo o Requerimento 538/2017, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que congratula os Corretores de
Imóveis de Pirassununga pelo “Dia Nacional do Corretor de Imóveis” que se
celebrou dia 27 de agosto; 16) – Comunicado da Griffon Brasil Assessoria,
informando a inclusão de Requerimento n° 541/2017, de autoria do Vereador Natal
Furlan, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Cauê Macris interceda
por Pirassununga, visando beneficiar nossa cidade com a presença de um veículo
(carreta) do Programa Mulheres de Peito, na pauta da Reunião Ordinária de
19/09/2017, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo; 17) – Ofício nº
15/2017, da Presidente do Conselho Municipal de Bem Estar Animal – COMBEA,
Maria de Fátima Martins, solicitando reunião com os Vereadores par divulgar junto
ao Poder Legislativo e a população suas primeiras realizações; 18) – Ofício da
EMEIEF “Catharina Sinotti”, encaminhando o nome do aluno indicado a receber a
Medalha de Estudante Modelo 2017; 19) – Ofício da Professora Coordenadora da
Escola Manoel Jacintho Vierira de Moraes, Terezinha de Fátima Viootto Fernandes,
encaminhando o nome dos alunos indicados a receber a Medalha de Estudante
Modelo 2017; 20) – Convite de Almir Rogério, para reunião do Conselho Municipal
de Políticas Culturais de Pirassununga, que se realizará em 21/09/2017; 21) –
Comunicado n° CM085549/2017, do Ministério da Educação, informando a liberação
de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 1.640,00); 22) –
Comunicado n° CM085550/2017, do Ministério da Educação, informando a liberação
de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 5.080,00); 23) –
Comunicado n° CM165627/2017, do Ministério da Educação, informando a liberação
de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 21.756,20; R$
61.909,00; R$ 22.637,80; R$ 24.203,40; R$ 371,00; R$ 3.193,60; R$ 279.745,65);
24) – Convite da União dos Vereadores do Brasil – UVB, para o 1º Encontro
Brasileiro dos Vereadores Defensores da Causa Animal, que se realizará de 04 e
06/10/2017; 25) – Convite da Coordenadora do Prêmio Paulista de Boas Práticas
Legislativas, Mônica Sodré, para o Prêmio Paulista de Boas Práticas Legislativas,
que se realizará no dia 14/12/2017; 26) – Convite do Secretário de Estado de
Governo do Estado de São Paulo, Saulo de Castro Abreu Filho, para inauguração do
dispositivo localizado no km 155+800 da SP 332 – Rodovia Professor Zeferino Vaz
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(Arthur Nogueira) e anúncio de início das obras de duplicação da SP 332 - Rodovia
Professor Zeferino Vaz – Fase I, do km 175+300 ao km 180+160 (Conchal), que se
realizou em 11/09/2017; 27) – Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga, para
I Mini Conferência da Saúde do Idoso e I Encontro Intermunicipal do Idoso, que se
realizará em 27/09/2017; 28) – Convite da Masterlegis Consultoria, Assessoria e
Treinamento, para o 7º Encontro Nacional de Vereadores, que se realizará nos dias
04, 05 e 06/10/2017; 29) – Ofício do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, solicitando expedição de certidão constando sua participação nas
Audiências Públicas realizadas nesta Casa de Leis, nas datas: 29/02/2016,
30/05/2016; 31/05/2016, 26/09/2016, 24/10/2016, 01/11/2016 e 19/12/2016; 30) –
Ofício da Vereadora Luciana Batista, solicitando cópia do Pedido de Informações nº
192/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, bem como respectiva resposta
do Poder Executivo; 31) – Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, que concede ao Professor Raphael Sabongi, o Título
de “Cidadão Pirassununguense”. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 32) – Projeto de Decreto
Legislativo nº 10/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, que
concede ao Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin, o Título de “Cidadão
Pirassununguense”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes
à matéria para darem os pareceres; 33) – Convite do IBRAP – Instituto Brasileiro de
Administração Pública, para o curso “Redação Oficial: Elaboração de Documentos
Oficiais na Administração Pública”, a ser realizado de setembro a novembro/2017;
34) – Convite do IBRAP – Instituto Brasileiro de Administração Pública, para o curso
“Cerimonial Municipal: Suas características próprias”, a ser realizado de setembro a
novembro/2017; 35) – Informativo nº 67 do Conselho Regional de Medicina
Veterinária do Estado de São Paulo, Ano XXIV, edição de agosto/2017. As
Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito
Municipal: 36) - Indicação nº 695/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
competente promover o recapeamento das ruas do Jardim Velloso; 37) - Indicação
nº 696/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar varredores de ruas no trecho
compreendido entre as Ruas Joaquim Procópio de Araújo, Ruas Pereira Bueno,
General Osório e toda extenção do centro da cidade, visando atender as
reclamações dos proprietários e residentes nessas imediações, ou que se designe a
limpeza pela carretinha, pelo menos duas vezes por semana; 38) - Indicação nº
697/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar o Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga - SAEP, promover novamente os serviços de remendo que foram
feitos no leito carroçável, na Rua XV de Novembro, proximidades do número 125,
Jardim Eldorado; 39) - Indicação nº 698/2017, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente promover o recapeamento da Rua Emília Verona,
Jardim Verona; 40) - Indicação nº 699/2017, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
desencadear em nossa cidade, a exemplo da cidade de Ribeirão Preto o mutirão de
proctologia e urologia, visando diagnosticar eventuais doenças e, em sendo
constatada, que se inicie imediatamente o tratamento que certamente terá maior
probabilidade de cura, em essencial aos pacientes do SUS; 41) - Indicação nº
700/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, para que o
-3-

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

Prefeito Municipal verifique a possibilidade de disponibilizar professores de
Educação Física do Município, quando da realização de eventos desportivos por
associações de bairros de nossa cidade, visando proporcionar mais um tipo de lazer
para os Pirassununguenses; 42) - Indicação nº 701/2017, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente realizar a devida colocação de areia junto ao
parquinho existente no Centro Comunitário da Vila Redenção; 43) - Indicação nº
702/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito
Municipal verifique possibilidade ordenar seja feita fiscalização intensa aos fins de
semana contra vendedores que atuam de forma irregular na cidade de
Pirassununga, especialmente em Cachoeira de Emas; 44) - Indicação nº 703/2017,
de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal
estude possibilidade de autorizar a solicitação da ampliação de ocupação de espaço
feita pela Quase Paróquia "Nossa Senhora Aparecida", Vila Redenção; 45) Indicação nº 704/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para
que o Prefeito Municipal estude, juntamente as Secretarias Municipais de Direitos
Humanos, Cultura e Turismo, e Educação, possibilidade de realizar uma pesquisa e
posterior Congresso da Juventude para nortear políticas públicas para a juventude
de Pirassununga; 46) - Indicação nº 705/2017, 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 dos redutores de
velocidade existente na Avenida Seis de Agosto; 47) - Indicação nº 706/2017, 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 devida colocação de areia junto ao parquinho existente no Centro
Comunitário da Vila Redenção, possibilitando as crianças se utilizarem da caixa para
desenvolverem suas atividades de lazer; 48) - Indicação nº 707/2017, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente construir
vestiário junto ao Campo de Futebol do Jardim das Laranjeiras; 49) - Indicação nº
708/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de ajustar horário
de serviços para que os varredores de ruas deixem suas atividades às 13 horas,
ficando menos tempo à disposição dos raios solares, que podem causar doenças de
pele; 50) - Indicação nº 709/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da
Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de designar mais Monitoras para as Creches Municipais da Zona Sul da cidade,
visando dar maior segurança para as crianças, considerando que devido ao grande
número de infantes que frequentam as Creches revela necessária mais que uma
monitora para atender os serviços; 51) - Indicação nº 710/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de organizar eventos, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, visando a
conscientização das famílias Pirassununguenses no trato com os animais de
estimação, na grande maioria cachorros, organizando, inclusive “Cãominhadas”,
incorporando esse evento no calendário dos acontecimentos e festividades de nossa
cidade; 52) - Indicação nº 711/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para
que o Prefeito Municipal estude possibilidade de empenhar meios para que
Pirassununga receba autorização da União para fiscalizar 100% (cem por cento) das
estradas e propriedades rurais de forma a receber 100% (cem por cento) dos
valores arrecadados em ITR; 53) - Indicação nº 712/2017, de autoria do Vereador
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Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de instalar
um ponto de iluminação nesse antigo terreno, que agora é uma praça de lazer
cuidada com muito carinho pelos moradores do Jardim das Laranjeiras, bem assim,
a ordenar a implantação de um parque infantil ou playground para lazer das crianças
da localidade; 54) - Indicação nº 713/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente criar um dispositivo no site Oficial da Municipalidade
permitindo aos contribuintes requerer a 2 a via do carnê ou a prestação que deixou de
quitar na data aprazada, referentes aos impostos e taxas Municipais; 55) – Pedido
de Informações n° 220/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, solicitando informações sobre Show Gospel promovido pela
Municipalidade, no aniversário da cidade; 56) – Pedido de Informações n° 221/2017,
de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando
informações sobre o Pregão Presencial 58/17 cujo objeto é a contratação de
empresa para prestação de serviços destinados à melhoria do planejamento,
processos e controle de dados da Secretaria Municipal de Educação, por meio de
ferramentas já desenvolvidas e em operação, preservando as funcionalidades
existentes, com acesso e a utilização em ambiente virtual, visando a automatização
dos processos e a melhoria do planejamento dos serviços públicos municipais; 57) –
Pedido de Informações n° 222/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, referente a imóveis que a Municipalidade aluga para realizar a
prestação de seus serviços; 58) – Pedido de Informações n° 223/2017, de autoria
dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre
os serviços e empresa contratada para realizar o recapeamento de vias públicas de
nossa cidade; 59) – Pedido de Informações n° 224/2017, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, sobre os pagamentos dos créditos das
empresas fornecedoras à Municipalidade; 60) – Pedido de Informações n° 225/2017,
de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, referente aos
processos licitatórios, de dispensa ou inexigibilidade de licitação, realizados por
ocasião da 23ª Semana Nenete de Música Caipira; 61) – Pedido de Informações n°
226/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, solicitando informações referentes a Projeto de Lei que permite o
desdobro de lotes com até 125 m²; 62) – Pedido de Informações n° 227/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando informações referentes ao
Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR); 63) – Pedido de Informações n°
228/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, sobre a previsão para
realização do recape da Avenida Duque de Caxias Norte; 64) – Pedido de
Informações n° 229/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, referente aos
devedores de impostos municipais e procedimentos para cobrança; 65) – Pedido de
Informações n° 230/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
solicitando informações sobre os Deputados Estaduais e Federais em exercício ou
não, que encaminharam verbas ao nosso Município desde 2013 até a presente data;
66) – Pedido de Informações n° 231/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, solicitando informações referentes a obra para nova captação de
água no Rio do Roque. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos requerimentos: 67) Requerimento n° 652/2017, 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 123/2017 que visa
autorizar o Poder Executivo a aditar convênio e repassar valores à Associação
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Nosso Desafio Pirassununga – ANDE para execução do Programa Estadual de
Proteção Social Básica. Aprovado por unanimidade dos votos; 68) - Requerimento n°
653/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Médico
Veterinário Marco Antonio Cabral Kourrouski, que desempenha um excelente
trabalho em sua clínica. Aprovado por unanimidade de votos; 69) - Requerimento n°
654/2017, 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 Lima Metzner Paulino. Aprovado
por unanimidade de votos; 70) - Requerimento n° 655/2017, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida
à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Jovem Guilherme
Henrique Dias Coelho. Aprovado por unanimidade de votos; 71) - Requerimento n°
656/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais
oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento da Senhora Maria Antonieta Bertanholi de Andrade. Aprovado por
unanimidade de votos; 72) - Requerimento n° 657/2017, 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$100.000,00
(cem reais) para a aquisição de ambulância para Pirassununga. Neste momento, o
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno requereu que fosse feita somente a
leitura do teor de um dos requerimentos, e o nome dos deputados e o
direcionamento do importe nos requerimentos seguintes, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos. Em votação, o Requerimento nº 657/2017 foi
aprovado por unanimidade de votos; 73) - Requerimento n° 658/2017, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, para que o
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Ocimar Donizeti Léo Oliveira, interceda
junto ao Governo Estadual para que seja disponibilizado recursos no valor de
R$100.000,00 (cem reais) para a aquisição de ambulância para Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos; 74) - Requerimento n° 659/2017, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, para que o
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Fernando Capez, interceda para que seja
disponibilizado recursos no valor de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais) para a
aquisição de equipamentos de saúde para Pirassununga. Aprovado por unanimidade
de votos; 75) - Requerimento n° 660/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, e subscrito por mais nove edis, para que o Excelentíssimo Senhor
Deputado Federal Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi, interceda pela Guarda Civil
Municipal de Pirassununga no sentido de enviar para nossa cidade 02 (duas)
viaturas a serem usadas nessa importante corporação. Aprovado por unanimidade
de votos; 76) - Requerimento n° 661/2017, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
Ademir Alves Lindo e ao Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Cultura e
Turismo Roberto Donizeti Bragagnollo, pela realização da Expoartesanal - Edição
Primavera, que ocorreu entre os dias 14 e 17 de setembro. Aprovado por
unanimidade de votos; 77) - Requerimento n° 662/2017, de autoria do Vereador José
Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais sete edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a Pedrazzini Joias que completa 34
anos de existência, e para comemorar realizou pela primeira vez a Pedrazzini Gold
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Run, no último dia 16 de setembro. Aprovado por unanimidade de votos; 78) Requerimento n° 663/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson
Sidinei Vick e Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais seis edis, para
que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do
Senhor Fabiano Mangueira Teles. Aprovado por unanimidade de votos; 79) Requerimento n° 664/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson
Sidinei Vick e Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais seis edis, para que
seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Padre
Sírio José Motter. Aprovado por unanimidade de votos; 80) - Requerimento n°
665/2017, 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 Terezinha Barioni Lavandeira. Aprovado
por unanimidade de votos; 81) - Requerimento n° 666/2017, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick e Wallace Ananias de Freitas Bruno,
e subscrito por mais cinco edis, para que seja encaminhada presente Moção de
Repúdio a todas as Câmaras Municipais e Prefeituras Municipais, contra à
Exposição “Queermuseu – Cartografia da Diferença da Arte Brasileira”, realizada
junto ao Santander Cultural. Em discussão, usou da palavra o vereador Edson
Sidinei Vick. Colocado em votação, o Requerimento nº 666/2017 foi aprovado por
unanimidade de votos; 82) - Requerimento n° 667/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Centro Universitário Anhanguera
– Unidade Pirassununga, que realizou nos dias 11, 12 e 13 de setembro mais uma
Semana da Administração e Gestão de Recursos Humanos. Aprovado por
unanimidade de votos; 83) - Requerimento n° 668/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao cabeleireiro Luiz Carlos, pela
reforma em seu salão de beleza "Luis Carlos Hair Design". Aprovado por
unanimidade de votos; 84) - Requerimento n° 669/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações às empresas de produção de nossa
aguardente, pois no último dia 13 de setembro, foi comemorado o Dia Nacional da
Cachaça. Aprovado por unanimidade de votos; 85) - Requerimento n° 670/2017, de
autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e
subscrito por mais sete edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal
Jorge Tadeu Mudalen, interceda por Pirassununga, visando destinar a nossa cidade,
o importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a construção de vestiário no
Campo de Futebol do Jardim das Laranjeiras. Aprovado por unanimidade dos votos;
86) - Requerimento n° 671/2017, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida
à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Antonia
Manuela da Cruz Albino. Aprovado por unanimidade de votos; 87) - Requerimento n°
672/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao 1º Pelotão de
Policiamento Ambiental de Pirassununga, pelo intenso trabalho que realiza em
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 88) - Requerimento n°
673/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao artista Reinaldo
Facchini que mais uma vez colocou Pirassununga em destaque mostrando seu
trabalho na TV, no Programa Mais Caminhos que foi apresentado no último dia 16
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de setembro. Aprovado por unanimidade de votos; 89) - Requerimento n° 674/2017,
de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que
seja aprovada a presente Moção de Apoio ao Projeto de Lei 810/2017, de autoria do
Deputado Estadual Ocimar Donizeti Léo Oliveira, que dispõe sobre a obrigação das
empresas concessionárias de rodovias em atividade no Estado de São Paulo de
realizar o resgate e a assistência de emergência de animais acidentados nas
rodovias e estradas por elas administradas, e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade de 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 Edson Sidinei Vick. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já
inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, aparteado pelo Vereador Natal
Furlan. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito José Antonio Camargo de
Castro. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, aparteado pelos Vereadores José Antonio Camargo de
Castro e Natal Furlan. Logo após, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, aparteado pelo Vereador paulo Eduardo Caetano Rosa.
Por fim, usou da palavra na tribuna a já inscrita Vereadora Luciana Batista,
aparteada pelos Vereadores Natal Furlan e Edson Sidinei Vick. Não havendo mais
inscritos, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 123/2017, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a aditar convênio e repassar valores
à Associação Nosso Desafio Pirassununga – ANDE para execução do Programa
Estadual de Proteção Social Básica. Aprovado por unanimidade dos votos; 02) –
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 107/2017, de autoria do Executivo
Municipal, 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.
Aprovado por unanimidade dos votos; 03) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei Complementar nº 04/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar
o Poder Executivo a desafetar imóvel que especifica e dá outras providências. Em
discussão usaram da palavra os Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno e
Natal Furlan. Adiada a apreciação por 01 (uma) Sessão, a pedido do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno; 04) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
Complementar nº 03/2017, de autoria do Executivo Municipal, 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. Retirado por falta de
pareceres das Comissões Permanentes. 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 pela Vereadora Luciana Batista. 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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