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Ata nº 2927 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 10 de outubro de 2017. Ao décimo dia do mês de outubro de dois mil e
dezessete, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2927ª 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 2926 da Sessão Ordinária de 03 de
outubro 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
163/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
135/2017, que visa alterar dispositivo da Lei nº 5.034, de 20 de dezembro de 2016,
que cria o Conselho Municipal de Juventude e dá outras providências. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os
pareceres; 02) – Ofício nº 164/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 133/2017, que visa alterar dispositivos da Lei nº 3.384, de
30 de junho de 2005, que dispõe sobre a criação do Fundo de Assistência ao
Esporte – FAE, junto à Secretaria Municipal de Esportes e dá outras providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 03) – Ofício nº 165/2017, do Prefeito Municipal encaminhando
o Projeto de Lei que recebeu o nº 134/2017, que visa alterar dispositivos da Lei nº
3.384, de 30 de junho de 2005, que visa autorizar o Poder Executivo a aditar
convênio celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes
da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 04) – Ofício nº 166/2017,
do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº 136/2017,
que visa alterar dispositivos da Lei nº 3.384, de 30 de junho de 2005, que visa
autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Cidade de Campinas, Estado
de São Paulo, para melhorias nos serviços de segurança em âmbito municipal.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 05) – Ofício número 03, do Prefeito Municipal solicitando a
possibilidade de encaminhamento das prestações de Contas dos Balancetes
mensais e da Receita e da Despesa via e-mail; 06) – Ofício GAB nº 568/2017, do
Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 07) – Ofício
GAB nº 569/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 08) –
Ofício GAB nº 573/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 09) – Ofício
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GAB nº 574/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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.; 10) – Ofício GAB nº 575/2017, do Prefeito Municipal, em atenção
ao Pedido de Informações n° 229/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
referente aos devedores de impostos municipais e procedimentos para cobrança; 11)
– Ofício GAB nº 576/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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”; 12) – Ofício GAB nº 577/2017, do
Prefeito Municipal, encaminhando cópia dos resumos dos editais referente a
abertura de licitação visando a concessão de boxes do Centro Comercial Eunice
Alves Rosa, no Distrito de Cachoeira de Emas; 13) – Ofício GAB nº 578/2017, do
Prefeito Municipal, solicitando 03 cópias autenticadas do Termo de Posse do
Prefeito; 14) – Ofício GAB nº 579/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido
de Informações n° 227/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando
informações referentes ao Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR); 15) –
Ofício GAB nº 580/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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;
16) – Ofício GAB nº 581/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 17) –
Ofício GAB nº 582/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações n° 242/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, solicitando informações referentes ao Processo Administrativo nº
3.126/2017 e 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; 18) – Ofício GAB nº 583/2017, do
Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 19) – Ofício GAB nº 585/2017, do Prefeito Municipal, em
atenção ao 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; 20) – Ofício GAB nº 584/2017, do
Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 21) – Ofício GAB nº 586/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido
de Informações n° 240/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa,
solicitando informações referentes a Corregedoria da Guarda Civil Municipal; 22) –
Ofício GAB nº 587/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 23) – Ofício GAB nº 588/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido
de Informações n° 236/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
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Sidinei Vick, referente a um motor pertencente a um ônibus escolar que se
encontrava no almoxarifado central; 24) – Ofício GAB nº 589/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao 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, CZA1749 e CDZ-6667; 25) – Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga, para o
Recital do Violonista Internacional Paulo Martelli, que se realizou em 09/10/2017; 26)
– Ofício nº 52/2017 – PGM, do Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves
de Melo Júnior, encaminhando o Termo de Colaboração 006/2017, entabulado entre
o Município e o “GAAP – Grupo de Apoio aos Doentes de Aids de Pirassununga”; 27)
– Ofício nº 53/2017 – PGM, do Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves
de Melo Júnior, encaminhando o Termo de Colaboração 007/2017, entabulado entre
o Município e o “Grupo de Voluntários no Combate ao Câncer – GVCC”; 28) – Ofício
nº 54/2017 – PGM, do Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo
Júnior, encaminhando o Termo de Colaboração 008/2017, entabulado entre o
Município e a “Casa de São Vicente – Obra Unida à Sociedade São Vicente de
Paula”; 29) – Ofício nº 55/2017 – PGM, do Procurador Geral do Município, Luiz
Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando o Termo de Colaboração 009/2017,
entabulado entre o Município e o “Centro Pirassununguense de Assistência à
Infância – CPAI”; 30) – Ofício da EMEIEF “Vila dos Sargentos”, comunicando o nome
da aluna a ser homenageada com a “Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2017;
31) – Ofício da EMEF Elói Chaves, comunicando o nome da aluna a ser agraciada
com a “Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2017; 32) – Ofício da Escola
Estadual Profª Therezinha Rodrigues, retificando o nome dos alunos a serem
homenageados com a “Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2017; 33) – Ofício da
EMEF Prof. Próspero Grisi, informando o nome dos alunos a serem agraciados, de
sua escola como também da Escola EMEIEF Profª Aparecida Reck Cabral
Guimarães, com a “Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2017; 34) – Ofício da
EMEF Prof. Iran Rodrigues, informando o nome do aluno a ser homenageado com a
“Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2017; 35) – Ofício da EMEIEF “Profª Lenira
Papa”, informando o nome da aluna a ser homenageada com a “Medalha Estudante
Modelo”, do ano de 2017; 36) – Ofício do Colégio Objetivo Júnior, informando o
nome do aluno a ser agraciado com a “Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2017;
37) – Ofício da E.E. Pirassununga, informando o nome das alunas a serem
agraciadas com a “Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2017; 38) – Ofício da
E.E. Coronel Franco, informando o nome da aluna a ser agraciada com a “Medalha
Estudante Modelo”, do ano de 2017; 39) – Ofício do Subsecretário da Casa Civil,
Murilo Macedo, em resposta ao Requerimento nº 352/2017, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado de São Paulo, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho se digne enviar à
Assembleia Legislativa do Estado Projeto de Lei autorizando o parcelamento de
dívidas de tributos estaduais para aumentar a arrecadação dos cofres públicos e
ainda permitir a regularização do contribuinte devedor; 40) – Ofício DCM/SP
0428/2017, do Deputado Estadual Cauê Macris, agradecendo o recebimento do
Requerimento nº 614/2017, que parabeniza seu trabalho juntamente ao Governador
Alckmin e o Deputado Federal Vanderlei Macris, para conseguir melhorias em
rodovias da cidade; 41) – Ofício do Senador Eduardo Amorim, em agradecimento ao
Requerimento n° 698/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa,
Moção de Apoio à Sugestão Legislativa nº 40/2017 que pede a criação de lei que
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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; 42) – Ofício
225/2017, do Presidente da Câmara Municipal de Aguaí, Vereador Luiz Gonzaga
dos Santos, encaminhando Moção de Repúdio direcionada ao MEC – Ministério da
Educação, contra a possibilidade de liberar Cursos de Graduação na área da saúde
na modalidade de ensino a distância (EAD) na sua totalidade; 43) – Ofício do
Comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin,
agradecendo e justificando ausência na Reunião que visa apresentação dos trabalho
desenvolvidos pelo COMBEA, realizada dia 10/10/2017; 44) – Ofício do Comandante
da Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin, solicitando
35 convites referentes à Sessão Solene de entrega de Títulos, que se realizará em
09/11/2017; 45) – Comunicado n° CM173350/2017, do Ministério da Educação,
informando a liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de
Pirassununga, (R$ 280.697,97); 46) – Comunicado n° CM173351/2017, do Ministério
da Educação, informando a liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal
de Pirassununga, (R$ 5.050,00); 47) – Comunicado n° CM173352/2017, do
Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros à Prefeitura
Municipal de Pirassununga, (R$ 5.540,00); 48) – Comunicado n° CM173353/2017,
do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros à
Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 1.280,00); 49) – Convite da Associação
Paulista de Municípios, para a Solenidade de inauguração da nova sede, a Casa dos
Municípios, que se realizará em 26/10/2017; 50) – Convite do Presidente do
Sindicato Rural de Pirassununga, Pedro Aparecido Tonetti, para inauguração da
Feira do Produtor Rural/Senar, que se realiza em 11/10/2017; 51) – Convite da
Associação Regional de Engenheiros e Agrônomos – AREA, para a palestra “Direito
e Legislação Ambiental no Município”, que se realizará em 07/11/2017; 52) – Ofício
do Presidente Leonardo Francisco Sampaio de Souza, encaminhando os Balancetes
da Receita e Despesas, referente a setembro/2017; 53) – Projeto de Lei nº
137/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, que dispõe sobre o
agendamento de consultas por telefone às pessoas idosas e/ou portadoras de
deficiência, nas unidades de saúde do Município. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 54) –
Revista da Associação Paulista de Municípios, Ano IX, edição nº 67; 55) –
Comunicado da Griffon Brasil Assessoria Ltda., referente ao comunicado nº 32/2017
do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, sobre a tramitação de processos que versam sobre Exames
Prévios de Edital; 56) – Comunicado da Griffon Brasil Assessoria Ltda.,
encaminhando publicação do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e, do Diário
Oficial do Estado de São Paulo; 57) – Convite da EMEF “Jornalista Washington Luiz
de Andrade”, para a 5ª Festa da Família, que se realiza em 11/10/2017. As
Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito
Municipal: 58) - Indicação nº 748/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
de esportes do Município, promover estudos junto ao Horto Florestal, com o objetivo
de reativar a pista de “Montain Bike”, possibilitando o uso pelos esportistas; 59) Indicação nº 749/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente realizar a
limpeza geral das galerias pluviais na Rua Duque de Caxias, entre a Rua Antonio
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Mgnani, Vila Pinheiro, até a Rotatória, prevenindo-se de possível e previsíveis
chuvas mais torrenciais; 60) - Indicação nº 750/2017, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de transferir
os pacientes da Unidade de Saúde da Família da Vila Esperança que foi fechada
para reformas para a Unidade de Saúde da Família do Jardim São Valentim; 61) Indicação nº 751/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente da
Municipalidade, promover as reformas necessárias na Praça do Jardim São
Valentim; 62) - Indicação nº 752/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de, junto ao Setor de Obras e
Departamento de Trânsito, após estudos, construir um retorno na Avenida Prudente
de Moraes, para os motoristas que pretendem fazer o retorno naquele trecho entre a
Rua Joaquim Procópio de Araújo e Avenida Prudente de Moraes; 63) - Indicação nº
753/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, para que
o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de instalar o Centro I (Unidade de
Saúde da Família), junto ao prédio em fase de construção, futuras instalações da
farmácia popular ou junto a Secretaria Municipal de Saúde; 64) - Indicação nº
754/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de dotar de sinalização de trânsito, pintura de
solo e instalação de placas na Rua Pedro de Camargo Neves; 65) - Indicação nº
755/2017, de autoria dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente realizar a limpeza dos dejetos que maus contribuintes
estão despejando nos lotes do Jardim Verona II e Jardim Terras de San José; 66) Indicação nº 756/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
designar que a coleta de lixo passe pelas ruas do Jardim Kamel; 67) - Indicação nº
757/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de realizar o
recapeamento das Ruas do Bairro Santa Cruzinha, ou promova a operação “tapa
buracos”; 68) - Indicação nº 758/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares
da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de, junto a Secretaria Municipal de Saúde, viabilizar a possibilidade de
designar médicos para fazer visitas, pelo menos uma vez por semana, aos doentes
acamados que residem no Jardim Santa Clara em nossa cidade; 69) - Indicação nº
759/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de dotar de sinalização de trânsito, a Rua Cherubim Jota,
nas imediações do Bar do Rato, evitando possíveis acidentes; 70) - Indicação nº
760/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de dotar a rede elétrica da Rua José Augusto, Vila São
Guido de lâmpadas, para proporcionar maior segurança para os moradores que
trafegam à noite pelo local; 71) - Indicação nº 761/2017, de autoria dos Vereadores
Vitor Naressi Netto e Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar o Setor de Trânsito, munir com
placas “Pare”, o cruzamento da Rua Domingos Beltrame de Oliveira, Jardim Veneza,
indicando a mão preferencial; 72) - Indicação nº 762/2017, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique,
juntamente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, a possibilidade de fazer
calçada ao redor de toda a área do Jardim Treviso localizada entre a Avenida Maria
José Bruno Trevisan e as Ruas Joaquim Thomas de Godoy, Nelson Augusto de
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Souza e Pereira da Cruz; 73) – Pedido de Informações n° 247/2017, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações referentes
a existência do Processo nº 2.908/2017, Pregão Presencial 50/2017, que visa o
registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de adequação e regularização em prédios da Municipalidade
para renovação do AVCB (Centro de Convenções, Armazém Cultural Dito Micuim e
FEPASA); 74) – Pedido de Informações n° 248/2017, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações referentes ao projeto
de reforma da Unidade Saúde da Família da Vila Esperança; 75) – Pedido de
Informações n° 249/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, solicitando informações referentes ao Programa Mais Médicos em
nosso Município; 76) – Pedido de Informações n° 250/2017, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, sobre verbas federais recebidas
para a reforma da Unidade de Saúde da Família do Jardim das Laranjeiras; 77) –
Pedido de Informações n° 251/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, sobre referente a denúncia sobre médicos que atendem no
Centro de Especialidades Médicas “Irmã Leopoldina” através de convênios; 78) –
Pedido de Informações n° 252/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, solicitando informações referentes a realização da 23ª Semana
Nenete de Música Sertaneja; 79) – Pedido de Informações n° 253/2017, de autoria
dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, sobre valores repassados
mensalmente às casas/clínicas de recuperação de alcoólicos e dependentes
químicos; 80) – Pedido de Informações n° 254/2017, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações referentes ao posto de
combustível do Pátio (Secretaria Municipal de Obras e Serviços) situado na Av.
Germano Dix, nº 3.527; 81) – Pedido de Informações n° 255/2017, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, sobre os repasses de valores para a Santa
Casa de Misericórdia de Pirassununga; 82) – Pedido de Informações n° 256/2017,
de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, referente a análise pelo Poder Executivo
da Indicação nº 58/2017, que versa sobre atividades em combate a Dengue nos
bairros deste município; 83) – Pedido de Informações n° 257/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, referente a análise pelo Poder Executivo da Indicação
nº 61/2017, que versa sobre melhorias nas estradas rurais do Município; 84) –
Pedido de Informações n° 258/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
referente a análise pelo Poder Executivo da Indicação nº59/2017, que solicita
limpeza de escolas e creches; 85) – Pedido de Informações n° 259/2017, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações referentes a
execução de melhorias de pontes no Município; 86) – Pedido de Informações n°
260/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando
informações sobre convênio entre a Prefeitura Municipal e a OSCIP "Ajuda para o
Animal"; 87) – Pedido de Informações n° 261/2017, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações regras e critérios que são
necessários para a aprovação de loteamentos em nosso município. A seguir, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse
à leitura dos requerimentos: 88) - Requerimento n° 736/2017, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza, 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 134/2017 que visa alterar dispositivos da Lei nº 3.384, de 30 de
junho de 2005, que visa autorizar o Poder Executivo a aditar convênio celebrado
com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga e dá outras
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providências. Aprovado por unanimidade de votos; 89) - Requerimento n° 737/2017,
de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, 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 135/2017 que visa alterar dispositivo da Lei nº 5.034,
de 20 de dezembro de 2016, que cria o Conselho Municipal de Juventude e dá
outras providências. Aprovado por unanimidade de votos; 90) - Requerimento n°
738/2017, 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 136/2017 que visa alterar dispositivos da Lei nº 3.384,
de 30 de junho de 2005, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio
com a Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, para melhorias nos serviços de
segurança em âmbito municipal. Aprovado por unanimidade de votos; 91) Requerimento n° 739/2017, 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 Jovem Amanda Priscila Scabio. 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. Colocado em votação, o Requerimento nº 739/2017 foi
aprovado por unanimidade de votos; 92) - Requerimento n° 740/2017, 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 Alice Zeferino Machado. Aprovado por unanimidade de votos; 93) Requerimento n° 741/2017, 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 Raimunda da Silva Oliveira.
Aprovado por unanimidade de votos; 94) - Requerimento n° 742/2017, 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 Célio Lima. Aprovado por unanimidade de votos; 95) - Requerimento n°
743/2017, 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 Dalva Unglaud Schimmak. Aprovado por
unanimidade de votos; 96) - Requerimento n° 744/2017, de autoria do Vereador José
Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais nove edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Donizetti Tadeu Araújo Denófrio Júnior. Aprovado por unanimidade de votos; 97) Requerimento n° 745/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Espaço “Música Viva” realizou uma belíssima mostra
musical no Centro de Convenções “Prof. Dr. Fausto Victorelli”, no último dia 07 de
outubro. Aprovado por unanimidade de votos; 98) - Requerimento n° 746/2017, de
autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais nove
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à Mostra de
Arte Infantil de Pirassununga – MAIP “Professor Luiz Gonzaga Neves Melo” pela
inovação empregada neste ano. Aprovado por unanimidade de votos; 99) Requerimento n° 747/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações à equipe de natação do Clube Pirassununga vem se
destacando a cada etapa do Campeonato Amigos da Natação. Aprovado por
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unanimidade de votos; 100) - Requerimento n° 748/2017, de autoria do Vereador
José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Doutor Tiago Tomazi, que realiza
importantes pesquisas no Laboratório Qualileite da USP, em nossa cidade, voltadas
à nutrição de vacas leiteiras e qualidade do leite além de realizar trabalhos de
extensão junto aos produtores de Pirassununga e região. Aprovado por unanimidade
de votos; 101) - Requerimento n° 749/2017, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações à Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga pela
organização da confraternização e homenagens conferidas a militares da reserva
remunerada pelos bons serviços prestados. Aprovado por unanimidade de votos;
102) - Requerimento n° 750/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações à Quase-paróquia Nossa Senhora Aparecida na
Vila Redenção, para bem comemorar os 300 anos do surgimento da imagem da
Nossa Senhora nas águas do Rio Paraíba. Aprovado por unanimidade de votos;
103) - Requerimento n° 751/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos
de elevadas congratulações ao Senhor Douglas Stuchi, pelo novo meio de
comunicação, a Revista “Em Destaque”. Aprovado por unanimidade de votos; 104) Requerimento n° 752/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações a Loja Kriska Calçados que está completando 21 anos de
existência. Aprovado por unanimidade de votos; 105) - Requerimento n° 753/2017,
de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick, Leonardo Francisco
Sampaio de Souza e Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais cinco
edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Anderson Renato Tagawa. Aprovado por unanimidade de
votos; 106) - Requerimento n° 754/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos
de elevadas congratulações à ETEC Tenente Aviador Gustavo Klug, que realizou no
último dia 05 de outubro, a FeiraTec edição 2017. Aprovado por unanimidade de
votos; 107) - Requerimento n° 755/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações a todos os Professores de nosso Município, pela
passagem de sua data maior. Aprovado por unanimidade de votos; 108) Requerimento n° 756/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações
aos organizadores do Food Truck do Bem, em prol da APAE de Pirassununga,
realizado nos dias 6, 7 e 8 de outubro. Aprovado por unanimidade de votos; 109) Requerimento n° 757/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à
Daniel Oliveira Fitness Center, academia que reinaugura em novas instalações.
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, aparteado pela
Vereadora Luciana Batista. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. A seguir, usou da palavra na tribuna a já
inscrita Vereadora Luciana Batista, aparteada pelos Vereadores Edson Sidinei Vick e
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Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”. Logo após, usou da palavra
na tribuna o já inscrito Vereador Vitor Naressi Netto, aparteado pelos Vereadores
Luciana Batista, Natal Furlan, Paulo Eduardo Caetano Rosa e Paulo Sérgio Soares
da Silva - “Paulinho do Mercado”. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já
inscrito Vereador José Antonio Camargo de Castro. A seguir, usou da palavra na
tribuna o já inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto, aparteado pelo Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”. Logo após, usou da palavra
na tribuna o já inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, aparteado pelos
Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista. Continuando, o Sr. Presidente,
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitou ao Vice-Presidente
Vereador Edson Sidinei Vick que assumisse a direção dos trabalhos. Por fim, usou
da palavra na tribuna, o já inscrito Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho. Retomando os trabalhos e não havendo mais inscritos, o Sr. Presidente
passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO Projeto de Lei
nº 134/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa alterar dispositivos da Lei
nº 3.384, de 30 de junho de 2005, que visa autorizar o Poder Executivo a aditar
convênio celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga 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 134, 135 e 136/2017, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos. Colocado em votação, o Projeto de Lei nº
134/2017 foi aprovado por unanimidade dos votos; 02) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO Projeto de Lei nº 135/2017, de autoria do Executivo
Municipal, que visa alterar dispositivo da Lei nº 5.034, de 20 de dezembro de 2016,
que cria o Conselho Municipal de Juventude e dá outras providências. Aprovado por
unanimidade de votos; 03) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO Projeto de Lei nº
136/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa alterar dispositivos da Lei nº
3.384, de 30 de junho de 2005, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, para melhorias nos
serviços de segurança em âmbito municipal. Aprovado por unanimidade de votos;
04) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 124/2017, de autoria do
Executivo Municipal, que visa reajustar os vencimentos dos servidores ativos,
inativos e pensionistas do Poder Executivo, nos termos que especifica. Neste
momento, o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno requereu que fosse feita a
votação global dos Projetos de Lei nºs 124, 125, 126 e 128/2017, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos. Colocado em votação, o Projeto de Lei nº
124/2017
foi
aprovado
por
unanimidade
dos
votos;
05)
–
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 125/2017, de autoria do Executivo
Municipal, que visa reajustar os vencimentos dos servidores ativos e inativos do
Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP. Aprovado por unanimidade dos
votos; 06) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 126/2017, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a reajustar os recursos
econômicos financeiros transferidos aos pensionistas municipais beneficiários do
IPESP, conforme especifica. Aprovado por unanimidade dos votos; 07)
– SEGUNDA DISCUSSÃO do 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. Aprovado por unanimidade dos votos; 08)
– PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 132/2017, de autoria do Vereador
José Antonio Camargo de Castro, visa instituir a Semana Municipal do Profissional
de Educação Física no Município de Pirassununga e dá outras providências. Em
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discussão, usou da palavra o Vereador José Antonio Camargo de Castro. Colocado
em votação, o Projeto de Lei nº 132/2017 foi aprovado por unanimidade dos votos;
09) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº 18/2017, de
autoria do Vereador Natal Furlan, visa instituir homenagem ao Agricultor do Ano. Em
discussão, usaram da palavra os Vereadores Natal Furlan, Wallace Ananias de
Freitas Bruno, Vitor Naressi Netto e Edson Sidinei Vick. Colocado em votação, o
Projeto de Decreto Legislativo nº 18/2017 foi aprovado por unanimidade dos votos;
10) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº 19/2017, de
autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, visa instituir a Homenagem Servidor
Municipal do Ano. Em discussão, usou da palavra o Vereador Edson Sidinei Vick.
Colocado em votação, o Projeto de Decreto Legislativo nº 19/2017 foi aprovado por
unanimidade dos votos. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr.
Secretário se haviam Vereadores inscritos para falar na Explicação Pessoal. Usou
da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pelos
Vereadores Luciana Batista e Paulo Eduardo Caetano Rosa. Não havendo mais
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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