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Ata nº 2925 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 26 de setembro de 2017. Ao vigésimo sexto dia do mês de setembro de dois mil
e dezessete, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2925ª 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 2924 da Sessão Ordinária de 19 de
setembro 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 o término de assinatura nas
proposituras. Retomando os trabalhos, 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 154/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o
Projeto de Lei que recebeu o nº 124/2017, que visa reajustar os vencimentos dos
servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, nos termos que
especifica. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 02) – Ofício nº 155/2017, do Prefeito Municipal
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 125/2017, que visa reajustar os
vencimentos dos servidores ativos e inativos do Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga - SAEP. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 03) – Ofício nº 156/2017, do Prefeito
Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 126/2017, que visa
autorizar o Poder Executivo a reajustar os recursos econômico-financeiros
transferidos aos pensionistas municipais beneficiários do IPESP, conforme
especifica. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 04) – Ofício nº 157/2017, do Prefeito Municipal
encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 127/2017, que dispõe sobre
alteração do artigo 3º da Lei nº 4.130, de 26 de julho de 2011, que dispõe sobre a
concessão de vale alimentação aos servidores municipais do Poder Executivo,
Legislativo e da Autarquia e dá outras providências. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 05) – Ofício
nº 158/2017, do Prefeito Municipal que solicita a retirada do Projeto de Lei
Complementar nº 03/2017, que visa alterar dispositivo da Lei Complementar de
Criação da Corregedoria Geral da Guarda Civil Municipal de Pirassununga; 06) –
Ofício nº 159/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei
Complementar que recebeu o nº 06/2017, que visa alterar a Lei Complementar nº
81/2007, que instituiu o Código Tributário Municipal. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 07) – Ofício
GAB nº 540/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n°
210/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick,
solicitando informações sobre a participação e dispêndios da Municipalidade nos
Jogos Regionais de Lençóis Paulista; 08) – Ofício GAB nº 548/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° n° 219/2017, de autoria do
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Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando informações referentes ao controle da
qualidade dos produtos de origem animal, com o SIM - Serviço de Inspeção
Municipal/Certificação de Garantia de Origem; 09) – Ofício GAB nº 549/2017, do
Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 218/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando informações sobre a implantação do
licenciamento ambiental municipal; 10) – Ofício GAB nº 552/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao 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; 11) – Ofício GAB nº 553/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 12) – Ofício nº 47/2017 – PGM, do Procurador Geral do Município, Luiz
Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando o Termo de Colaboração 002/2017,
entabulado entre o Município e a “Associação Beneficente Instituto Vida Renovada”;
13) – Ofício nº 87/2017, do Secretário Municipal de Saúde, Edgar Saggioratto,
informando a necessidade de cancelamento da audiência pública agendada para o
dia 26/09/2017; 14) – Ofício SMS 089/2017, do Secretário Municipal de Saúde,
Edgar Saggioratto, solicitando a desconsideração do Ofício nº 87/2017, sobre a
necessidade de cancelamento da audiência pública agendada para o dia
26/09/2017; 15) – Ofício nº 488/2017/SME, da Secretaria Municipal de Educação,
solicitando utilização do espaço da Câmara Municipal para exposição da MAIP –
Mostra de Arte Infantil de Pirassununga; 16) – Ofício nº 06 S/2017, da Secretária
Municipal de Direitos Humanos, Cidadania e Justiça, Priscila Sampaio de Souza,
solicitando alteração da data de reunião para discutir estratégias sobre medidas de
segurança e alternativas para adolescentes e jovens do município; 17) – Ofício da
Diretora da Escola EE Professor Henrique Ferreira dos Reis, Cátia Aparecida
Teixeira da Silva, informando o nome da aluna a ser agraciada com a “Medalha
Estudante Modelo”, do ano de 2017; 18) – Ofício da Escola EE Profª Osmarina
Sedeh Padilha, informando o nome dos alunos a serem agraciados com a “Medalha
Estudante Modelo”, do ano de 2017; 19) – Ofício da Escola EE Prof Paulo de Barros
Ferraz, informando o nome dos alunos a serem agraciados com a “Medalha
Estudante Modelo”, do ano de 2017; 20) – Ofício nº 05/2017 da Assistente de Diretor
da Escola EMEIEF “Rotary Clube”, Linda Maria Oliveira de Almeida, informando o
nome do aluno a ser agraciado com a “Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2017;
21) – Ofício da Escola EMEIEF “Catharina Sinotti”, informando o nome do aluno a
ser agraciado com a “Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2017; 22) – Ofício da
Escola Estadual “Nossa Senhora do Loreto”, informando o nome dos alunos a serem
agraciados com a “Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2017; 23) – Ofício do
Vice-Diretor no Exercício da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da
USP, Prof. Carlos Eduardo Ambrósio, agradecendo e justificando ausência na
Audiência Pública que se realizará em 03/10/2017; 24) – Convite da Prefeitura
Municipal de Pirassununga, para o Curso de Gestantes 2017, que se realizará nos
dias 28 e 29/09/2017; 25) – Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga, para o
Concerto da Primavera com a Banda Sinfônica da Academia da Força Aérea, que se
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realiza em 27/09/2017; 26) – Convite do Deputado Estadual Padre Afonso Lobato,
para a Missa no Santuário Nossa Senhora Aparecida, que se realizará em
08/10/2017; 27) – Ofício nº 04/2017 do Líder de Governo na Câmara Municipal de
Araras, Vereador José Roberto Apolari (Dr. Apolari), convidando para o 1º Simpósio
de Proteção Animal e Ambiental de Araras, que se realizará em 20/10/2017; 27) –
Ofício nº 1335/2017-CC, do Delegado de Polícia Maurício Miranda de Queiróz,
agradecendo e justificando ausência na reunião do dia 28/09/2017; 28) – Convite da
Prefeitura Municipal de Pirassununga, para a VII Semana da Terceira Idade de
Pirassununga, que se realizou no dia 25/09/2017; 29) – Ofício da Diretora e
Apresentadora da Rádio Informativa FM 102,5, Andreá Brock, solicitando
agendamento de entrevista com o Presidente da Câmara Municipal de
Pirassununga, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho; 30) – Convite
do Comandante do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, Tenente Coronel PM Dinael
Carlos Martins, para a Solenidade de Formatura do Projeto Educacional “Pé na
Estrada”, que se realizou em 25/09/2017; 31) – Convite da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, para o Ato Solene de Abertura Oficial do Outubro Rosa – Amor
em Ação, que se realizará em 03/10/2017; 32) – Projeto de Lei nº 128/2017, de
autoria da Mesa Diretora, que visa reajustar os vencimentos dos servidores ativos e
inativos da Câmara Municipal de Pirassununga. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 33) – Projeto
de Lei nº 129/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que institui a
campanha “Setembro Amarelo” no Município de Pirassununga e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 34) – Projeto de Resolução nº 05/2017, de autoria
da Mesa Diretora, que altera a Resolução nº 194, de 15 de maio de 2013, que
dispõe sobre o vale alimentação aos servidores do Poder Legislativo. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os
pareceres; 35) – Projeto de Decreto Legislativo nº 11/2017, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, que concede ao Padre Luís Ferreira Casimiro Júnior, o Título de
“Cidadão Pirassununguense”; 36) – Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2017, de
autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, que concede ao Senhor José Carlos Elmor,
o Título de “Honra ao Mérito”; 37) – Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2017, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, que concede ao Padre José
Saraiva Júnior, o Título de “Cidadão Pirassununguense”; 38) – Projeto de Decreto
Legislativo nº 14/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que
concede ao Senhor Marcio Silva Maia, o Título de “Cidadão Pirassununguense”; 39)
– Convite da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, para o
Curso “20 anos de Cotas para Mulheres na Política”, que se realiza dia 27/09/2017;
40) – Convite da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, para o
IX Fórum da Cidade, que se realizará nos dias 02 e 03/10/2017; 41) – Convite da
Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, para o Curso “Iniciação
Política”, que se realizará nos dias 03, 04 e 05/10/2017; 42) – Boletim Acadêmico da
APLACE – Academia Pirassununguense de Letras, Artes, Ciências e Educação, Ano
V, edição nº 6 de julho/2017; 43) – Boletim da Confederação Nacional de Municípios
– CNM, edição de setembro/2017; 44) – Revista Institucional Agitação, Ano XXI,
edição nº 136 de julho/agosto de 2017; 45) – Jornal do Interior da União dos
Vereadores do Estado de São Paulo, Ano XVII, edição nº 135 de agosto/2017. As
Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito
Municipal: 46) - Indicação nº 714/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar a fiscalização e
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impedir a venda de sorvetes “picolés” por pessoas que não estão devidamente
inscritas junto aos Órgãos Públicos e que também não atendem os requisitos que
são impostos pela Vigilância Sanitária, fato que coloca em risco a saúde dos
consumidores; 47) - Indicação nº 715/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o
DEMUTRAN, realizar a pintura de sinais de trânsito nas proximidades da Rotatória
da Avenida Duque de Caxias Norte; 48) - Indicação nº 716/2017, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente promover a pintura de sinais de
trânsito na Rua Recife, Vila Belmiro, bem como, faixas para pedestres; 49) Indicação nº 717/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
competente da Municipalidade construir uma caixa de areia, junto a Escola Municipal
“Professor Iran Rodrigues”; 50) - Indicação nº 718/2017, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito Municipal estude,
juntamente a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Cidadania e Justiça,
possibilidade de inserir no calendário municipal, dentro das atividades da Semana
Municipal do Idoso, o “Encontro Intermunicipal do Idoso” a exemplo do que
aconteceu no Centro de Convivência do Idoso da EMAIC “Professor Daniel Caetano
do Carmo”; 51) - Indicação nº 719/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito Municipal estude, juntamente a
Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Cidadania e Justiça, possibilidade de
criar o “Conselho Municipal da Igualdade Racial”, com objetivo de assegurar e fazer
valer os direitos dos cidadãos; 52) - Indicação nº 720/2017, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito Municipal verifique
a possibilidade de determinar a manutenção dos brinquedos do parquinho da Escola
Municipal “ABBIB APPES”, Jardim Limoeiro em Cachoeira de Emas, bem como
realizar a troca de areia da caixa; 53) - Indicação nº 721/2017, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente realizar a limpeza das
cacimbas nas proximidades do Horto Florestal, prevenindo-se de possíveis danos
naturais quando das fortes chuvas naquela região mais baixa do CEFE Presidente
Medici; 54) - Indicação nº 722/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de urgentemente realizar
uma rápida ação para buscar uma solução ao problema de proliferação de
escorpiões para evitar o aparecimento de novas vítimas de picadas; 55) - Indicação
nº 723/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o
Prefeito Municipal tome as providências necessárias para que nossa cidade receba
as ambulâncias que serão doadas pelo Ministério da Saúde aos Municípios
Brasileiros, desenvolvendo esforços para que possamos receber três veículos, pois
nos enquadramos no requisito do número de habitantes, entre 51 mil a 100 mil,
cujos Municípios com esse número de habitantes podem receber até três veículos;
56) - Indicação nº 724/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
permitir o estacionamento de veículos em apenas um dos lados da Rua Siqueira
Campos, nos trechos em que é mão dupla de direção, facilitando o movimento de
veículos; 57) - Indicação nº 725/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares
da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar a instalação de câmeras de monitoramento em toda a
extensão da Avenida Newton Prado, visando pelo menos minimizar as ocorrências
-4-

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

danosas que ocorrem com constância na referida Avenida; 58) - Indicação nº
726/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de criar um mutirão
com os servidores municipais, visando a limpeza geral das ruas da Vila Redenção;
59) - Indicação nº 727/2017, 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 manutenção da iluminação pública da
praça da Vila São Pedro, promovendo as substituições das lâmpadas que se
encontram queimadas; 60) - Indicação nº 728/2017, de autoria do Vereador Paulo
Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de implantar aulas de ensino religioso nas Escolas
Municipais e Creches de nossa cidade; 61) - Indicação nº 729/2017, 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
sinalização da Rua Siqueira Campos, proporcionando um trânsito mais seguro para
os motoristas; 62) - Indicação nº 730/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar mais Monitoras paras as Creches da Vila São Pedro e
Jardim Millenium, em atenção aos pedidos que foram endereçados a este Vereador
por diversas mães que têm seus filhos que frequentam a unidade; 63) – Pedido de
Informações n° 232/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, solicitando informações sobre imóvel (terreno) que se encontra ao lado
da Santa Casa, na Avenida Capitão Vasconi, de propriedade da TSC
Empreendimentos Imobiliários Ltda.; 64) – Pedido de Informações n° 233/2017, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando
informações referentes a retroescavadeira de prefixo 78, que está na cidade de
Ribeirão Preto para a realização de um orçamento para futuros reparos; 65) –
Pedido de Informações n° 234/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre contrato da Municipalidade com a
empresa Nplan Comunicações Ltda-ME e divulgação de vídeos do Senhor Prefeito
junto ao Facebook; 66) – Pedido de Informações n° 235/2017, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, requerendo informações sobre o
Termo de Acordo de Conduta (TAC) para a construção de uma escola ambiental
junto ao Horto Municipal; 67) – Pedido de Informações n° 236/2017, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, referente a um motor pertencente
a um ônibus escolar que se encontrava no almoxarifado central; 68) – Pedido de
Informações n° 237/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, sobre as condições de uso dos veículos que se encontram no pátio II:
Patrimônios nºs 31, 108, 119, 149 e 153 e Placas: CZA-1505, CDZ-6661, CZA-1590,
CDZ-6660, CZA-1738, CZA-1516, CZA-1749 e CDZ-6667; 69) – Pedido de
Informações n° 238/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, solicitando informações sobre o funcionamento da Creche para Idoso;
70) – Pedido de Informações n° 239/2017, de autoria dos Vereadores Luciana
Batista e Edson Sidinei Vick, requerendo informações sobre a Unidade de Saúde da
Família da Vila Pinheiro; 71) – Pedido de Informações n° 240/2017, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, solicitando informações referentes a
Corregedoria da Guarda Civil Municipal; 72) – Pedido de Informações n° 241/2017,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações
referentes a verbas para realização de melhorias na infraestrutura do CEFE
“Presidente Médici”. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias
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de Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos requerimentos: 73) - Requerimento
n° 675/2017, 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 Resolução nº 05/2017 que altera a
Resolução nº 194, de 15 de maio de 2013, que dispõe sobre o vale alimentação aos
servidores do Poder Legislativo. Neste momento, o Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno requereu que fosse feita a votação em bloco dos requerimentos de
urgência do Projeto de Resolução nº 05/2017, Projetos de Lei nºs 127 e 129/2017, e
Projetos de Decreto Legislativo nºs 09, 10, 11, 12, 13, e 14/2017 , sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos. Em votação, o Requerimento nº 675/2017 foi
aprovado por unanimidade de votos; 74) - Requerimento n° 676/2017, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, 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 127/2017, que dispõe sobre alteração do artigo 3º da Lei nº 4.130,
de 26 de julho de 2011, que dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos
servidores municipais do Poder Executivo, Legislativo e da Autarquia e dá outras
providências. Aprovado por unanimidade dos votos; 75) - Requerimento n°
677/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove
edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão
Ordinária, o Projeto de Lei nº 129/2017, que institui a campanha “Setembro Amarelo”
no Município de Pirassununga e dá outras providências. Aprovado por unanimidade
dos votos; 76) - Requerimento n° 678/2017, de autoria do Vereador Natal Furlan, e
subscrito por mais nove edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na
presente Sessão Ordinária, o Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2017, que visa
conceder ao Professor Raphael Sabongi, o Título de “Cidadão Pirassununguense”.
Aprovado por unanimidade dos votos; 77) - Requerimento n° 679/2017, de autoria
do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais nove edis, para que seja apreciado
sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 10/2017, que visa conceder ao Brigadeiro do Ar Mário Augusto
Baccarin, o Título de “Cidadão Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade dos
votos; 78) - Requerimento n° 680/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, e
subscrito por mais nove edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de
urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Decreto Legislativo nº 11/2017,
que visa conceder ao Padre Luís Ferreira Casimiro Júnior, o Título de “Cidadão
Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade dos votos; 79) - Requerimento n°
681/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais nove edis,
para que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão
Ordinária, o Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2017, que visa conceder ao Senhor
José Carlos Elmor, o Título de “Honra ao Mérito”. Aprovado por unanimidade dos
votos; 80) - Requerimento n° 682/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, e
subscrito por mais nove edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de
urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2017,
que visa conceder ao Padre José Saraiva Júnior, o Título de “Cidadão
Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade dos votos; 81) - Requerimento n°
683/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove
edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão
Ordinária, o Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2017, que visa conceder ao Senhor
Marcio Silva Maia, o Título de “Cidadão Pirassununguense”. Aprovado por
unanimidade dos votos; 82) - Requerimento n° 684/2017, de autoria dos Vereadores
Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, para que seja
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transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Florentina Castelo Morcelli. Aprovado por unanimidade de votos; 83) - Requerimento
n° 685/2017, 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 Benedita Pedro Cabral. 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 de votos. A seguir, foi colocado em votação o Requerimento n°
685/2017, o qual foi aprovado por unanimidade dos votos; 84) - Requerimento n°
686/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais
nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao atleta
Thiago Schmack, pelo belíssimo desempenho no último dia 23 de setembro, no
campeonato de Jiu Jitsu. Aprovado por unanimidade de votos; 85) - Requerimento n°
687/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por
mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à
realização do Programa Educacional “Pé na Estrada – Educação para o Trânsito”,
uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação com a Polícia Militar. Aprovado
por unanimidade de votos; 86) - Requerimento n° 688/2017, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza, e subscrito por mais nove edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações aos ciclistas Arlindo Saran,
Fábio Guiguer, Ricardo Selarim e Edilson Nascimento, pela peregrinação de Tambaú
até Aparecida do Norte, entre os dias 2 e 6 de setembro, fazendo o trajeto conhecido
como “Caminho da Fé”. Aprovado por unanimidade de votos; 87) - Requerimento n°
689/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza, e
subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações a todos os agentes de trânsito de Pirassununga, pelo Dia Nacional
do Agente de Trânsito comemorado em 23 de setembro. Aprovado por unanimidade
de votos; 88) - Requerimento n° 690/2017, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Departamento Municipal de
Trânsito (DEMUTRAN), pelo Dia Nacional do Trânsito que é comemorado em 25 de
setembro. Aprovado por unanimidade de votos; 89) - Requerimento n° 691/2017, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza, e subscrito por mais
nove edis, para que seja concedida a oportunidade solicitada ao Conselho do Bem
Estar Animal (COMBEA), nesta Casa de Leis, dia 10 de outubro de 2017 às 19horas,
para divulgar seus trabalhos ao Legislativo Municipal e população em geral.
Aprovado por unanimidade de votos; 90) - Requerimento n° 692/2017, de autoria
dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza e Paulo Eduardo Caetano
Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Colégio Objetivo Júnior que realizou no último dia 23 de
setembro, sua XXIII Feira do Conhecimento, com o tema "O Fantástico Mundo do
Conhecimento". Aprovado por unanimidade de votos; 91) - Requerimento n°
693/2017, 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 José Carlos Istilli. Aprovado por
unanimidade de votos; 92) - Requerimento n° 694/2017, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista, Edson Sidinei Vick e Leonardo Francisco Sampaio de Souza, e
subscrito por mais cinco edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Miguel Archangelo. Aprovado por
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unanimidade de votos; 93) - Requerimento n° 695/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações aos formandos da Turma de 1967 do
Instituto de Educação pela comemoração no último dia 23 de setembro de seu
reencontro. Aprovado por unanimidade de votos; 94) - Requerimento n° 696/2017,
de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais nove
edis, para que a Excelentíssima Senhora Deputada Federal Renata Hellmeister de
Abreu, interceda por Pirassununga junto ao Ministério da Saúde para que nossa
cidade seja contemplada com até 3 (três) ambulâncias. Neste momento, o Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa 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 696/2017 foi aprovado por unanimidade de votos; 95) Requerimento n° 697/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais nove edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal
Sinval Malheiros, interceda por Pirassununga junto ao Ministério da Saúde para que
nossa cidade seja contemplada com uma ambulância. Aprovado por unanimidade de
votos; 96) - Requerimento n° 698/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que presente Moção de Apoio à
Sugestão Legislativa nº 40/2017 que pede a criação de lei que estabeleça desconto
de 30% no preço de automóveis adquiridos por professores, seja encaminhada às
lideranças partidárias do Senado Federal para que acompanhem essa luta e votem
a favor da medida que beneficiará milhares de pessoas e ainda contribuirá para o
aquecimento da economia. Aprovado por unanimidade de votos; 97) - Requerimento
n° 699/2017, 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 Nelson dos Santos Cipola. Aprovado por unanimidade de
votos; 98) - Requerimento n° 700/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao fotógrafo amador Antonio Felippe que recebeu Menção Honrosa
em Concurso Fotográfico Internacional com a foto Santuário Senhor Bom Jesus dos
Aflitos - Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 99) - Requerimento n°
701/2017, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Edson Sidinei Vick, e
subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Roberto Finotti. Aprovado por
unanimidade de votos; 100) - Requerimento n° 702/2017, de autoria dos Vereadores
Vitor Naressi Netto e José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais seis
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à 11ª Brigada
de Infantaria Leve, que realizou a Operação Poço Preto com o objetivo de aplicar
exercícios de treinamento com mais de 1200 militares e ao 13º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, por ter sediado o importante evento. Aprovado por
unanimidade de votos; 101) - Requerimento n° 703/2017, de autoria dos Vereadores
Vitor Naressi Netto, José Antonio Camargo de Castro e Leonardo Francisco
Sampaio de Souza, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações ao Aeroclube de Pirassununga “Antônio Carlos
Fávaro” está completa 75 anos de existência, neste mês de setembro, e à Banda
Sinfônica da Academia da Força Aérea pela brilhante apresentação na importante
data de nosso aeroclube. 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
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falar no Expediente. Usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Edson Sidinei
Vick, aparteado pela Vereadora Luciana Batista. Em seguida, a já inscrita Vereadora
Luciana Batista cedeu seu tempo ao Vereador Edson Sidinei Vick. Continuou com a
palavra o Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pela Vereadora Luciana Batista.
Logo após, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, aparteado pelos Vereadores Natal Furlan, Paulo Eduardo Caetano
Rosa e Luciana Batista. Continuando, o Sr. Presidente, Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitou ao 1º Secretário Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno que assumisse a direção dos trabalhos. Por fim, usou da
palavra na tribuna, o já inscrito Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho. Retomando os trabalhos e não havendo mais inscritos, o Sr. Presidente
passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 127/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre alteração do
artigo 3º da Lei nº 4.130, de 26 de julho de 2011, que dispõe sobre a concessão de
vale alimentação aos servidores municipais do Poder Executivo, Legislativo e da
Autarquia e dá outras providências. Neste momento, o Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno requereu que fosse feita a votação em bloco dos Projetos em regime
de urgência: Projetos de Lei nºs 127 e 129/2017, Projetos de Decreto Legislativo nºs
09, 10, 11, 12, 13, e 14/2017 e Projeto de Resolução nº 05/2017, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos. Colocado em votação, o Projeto de Lei nº
127/2017 foi aprovado por unanimidade dos votos; 02) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 129/2017, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, que institui a campanha “Setembro Amarelo” no Município de
Pirassununga e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos votos; 03)
– PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº
09/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, que visa conceder ao Professor
Raphael Sabongi, o Título de “Cidadão Pirassununguense”. Aprovado por
unanimidade dos votos; 04) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Decreto Legislativo nº 10/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, que visa conceder ao Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin, o Título
de “Cidadão Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade dos votos; 05)
– PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº
11/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, que visa conceder ao Padre Luís
Ferreira Casimiro Júnior, o Título de “Cidadão Pirassununguense”. Aprovado por
unanimidade dos votos; 06) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Decreto Legislativo nº 12/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, que visa
conceder ao Senhor José Carlos Elmor, o Título de “Honra ao Mérito”. Aprovado por
unanimidade dos votos; 07) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Decreto Legislativo nº 13/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, que visa conceder ao Padre José Saraiva Júnior, o Título de “Cidadão
Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade dos votos; 08) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2017, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que visa conceder ao Senhor Marcio Silva
Maia, o Título de “Cidadão Pirassununguense”. Aprovado por unanimidade dos
votos; 09) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Resolução nº
05/2017, de autoria da Mesa Diretora, que altera a Resolução nº 194, de 15 de maio
de 2013, que dispõe sobre o vale alimentação aos servidores do Poder Legislativo.
Aprovado por unanimidade dos votos; 10) – 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.
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Aprovado por unanimidade de votos; 11) – 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. Neste momento, o
Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno
que efetuasse a leitura do Ofício encaminhado pelo Prefeito Municipal que solicita a
retirada do Projeto de Lei Complementar nº 03/2017. Logo, o Projeto de Lei
Complementar nº 03/2017, foi retirado a pedido do Poder Executivo, conforme Of. nº
158/2017, prot. nº 03840, de 22/09/2017. 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 Jeferson
Ricardo do Couto. Não havendo Vereadores inscritos, o Sr. Presidente Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza informou sobre a mudança de data da
reunião para discutir medidas de segurança para a Avenida Newton Prado e Avenida
Felipe Boller Júnior, agendada para o dia 28 de setembro, sendo adiada para
agendamento de data futura com expedição de convites. 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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