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Ata nº 2928 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 17 de outubro de 2017. Ao décimo sétimo dia do mês de outubro de dois mil e
dezessete, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2928ª 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 2927 da Sessão Ordinária de 10 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
167/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei Complementar que
recebeu o nº 07/2017, que dispõe sobre as atribuições de empregos em comissão e
permanentes mensalistas que especifica no Quadro de Pessoal do Serviço de Água
e Esgoto de Pirassununga – SAEP, de que trata a Lei Complementar nº 141/2016, e
dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 02) – Ofício GAB nº 594/2017, do
Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 03) – Ofício GAB nº 595/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao
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; 04) – Ofício GAB nº 601/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao
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; 05) – Ofício GAB nº 574/2017, do Prefeito Municipal, em
atenção ao 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; 06) – Ofício do Colégio Interativo, comunicando o
nome da aluna a ser homenageada com a “Medalha Estudante Modelo”, do ano de
2017; 07) – Ofício da EMEIEF Profª Anna Mahnic Daniel, comunicando o nome da
aluna a ser agraciada com a “Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2017; 08) –
Ofício da EMEIEF “Antonia Alves de Araújo”, comunicando o nome do aluno a ser
homenageado com a “Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2017; 09) – Ofício da
ETEC Tenente Aviador Gustavo King, comunicando o nome do aluno a ser
homenageado com a “Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2017; 10) – Ofício do
Comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin,
agradecendo e justificando ausência na Audiência Pública, realizada dia 17/10/2017;
11) – Ofício nº 123/2017 do Diretor do Corpo Clínico da Santa Casa de Misericórdia
de Pirassununga, Dr. Álvaro Luiz dos Santos Jardim, informando que após reunião
da Assembleia Geral Extraordinária do Corpo Clínico da Santa Casa de Misericórdia
de Pirassununga em 09/10/2017, haverá paralisação dos Serviços Médicos a partir
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de 30 dias a contar de 10/10/2017, caso não haja o cumprimento de cláusula
contratual da data de pagamento todo dia 25 de cada mês; 12) – Ofício do
Presidente da Câmara Municipal de Carapicuíba, Vereador Ronaldo de Souza,
encaminhando cópia do Requerimento nº 174/2017 de autoria do Vereador Valdemar
Bovo “Valdemar da Farmácia”, referente a recolocação do busto do Capitão Carlos
Lamarca no Parque Estadual Rio Turvo – Vale do Ribeira; 13) – Ofício nº 056/2017
do Presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores Policiais Civis da
Região Sudeste – FEIPOL, solicitando intercessão junto ao Governador do Estado
de São Paulo, Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho e dar conhecimento à
Assembleia Legislativa de São Paulo, sobre a defasagem do efetivo de todas as
carreiras que compõem a Polícia Civil de São Paulo; 14) – Ofício GPG nº 275/2017,
da Procurado do Estado Silvia Helena Furtado Martins, informando que o
Requerimento n° 726/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, referente a Moção de Repúdio à performance La Bête foi encaminhado
ao Senhor Procurado Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Elival da Silva
Ramos; 15) – Ofício de Cristina Aparecida Batista, solicitando certidão que comprove
o início e o término de seu mandato como Prefeita e cópia do Termo de Posse; 16) –
Ofício do Juiz Federal, Augusto Martinez Perez, agradecendo e justificando ausência
na Audiência Pública, realizada dia 17/10/2017; 17) – Convite da Prefeitura
Municipal de Pirassununga, para a XXI MAIP “Prof. Luiz Gonzaga Neves melo – Ser
Criança é...”, que se realiza em 18/10/2017; 18) – Convite da Prefeitura Municipal de
Pirassununga, para o Espetáculo Infantil “Tempo de Criança”, que se realizará nos
dias 26 e 27/10/2017; 19) – Convite do Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, Deputado Cauê Macris, para o Lançamento do Índice de
Responsabilidade Social – 9ª Edição, que se realiza em 18/10/2017; 20) – Convite
da Dirigente Regional de Ensino da Região de Pirassununga, para o 1º Concurso
“Talentos da Regional”, que se realizará em 31/10/2017; 21) – Convite da
Associação Ferreirense de Engenheiros e Arquitetos – AFEA, para o 1º Ciclo de
Palestras na AFEA, que se realiza nos dias 16, 18 e 23/10/2017; 22) – Ofício dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando que o Chefe do
Executivo Municipal seja notificado para que encaminhe as respostas a todos os
Pedidos de Informações, bem como os documentos (por mídia); 23) – Ofício da
Vereadora Luciana Batista, requerendo cópia reprográfica integral do Pedido de
Informações nº 12/2017, de sua autoria e do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, que solicita informações referentes a processos licitatórios para realização
das obras: Creche Escola no bairro Jardim Treviso e asfaltamento da continuação da
Rua Duque de Caxias Norte, acompanhado da respectiva resposta. As Indicações e
Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito Municipal: 24) Indicação nº 763/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente da
Municipalidade, realizar estudos no sentido de solucionar e dar maior segurança
para os motoristas que trafegam da Rua Santo Antônio e desejam realizar a
conversão para a Avenida Newton Prado, pois existe uma canaleta de captação de
águas pluviais que poderá ocasionar acidentes, munindo essa canaleta de grades
de proteção; 25) - Indicação nº 764/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar
o Setor de Parques e Jardins, fazer a retirada dos troncos de árvores que foram
cortadas em redor da EMEF “Jornalista Washington Luiz de Andrade”, Jardim
Ferrarezzi; 26) - Indicação nº 765/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares
da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a
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possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade, realizar a pintura
do prédio do Centro Comunitário da Vila Redenção; 27) - Indicação nº 766/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de modificar a Lei que impede a venda de bebidas alcoólicas e outras
espécies, junto aos Box da Estação Rodoviária da cidade; 28) – Pedido de
Informações n° 262/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, solicitando informações sobre a Feira Municipal de Artes e Artesanato
do Centro Comercial “Eunice Alves Rosa”, assim como a da Fepasa, Centro de
Convenções e nas bancas das feiras livres em Cachoeira de Emas; 29) – Pedido de
Informações n° 263/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, solicitando dados sobre um motor pertencente a um ônibus escolar que
se encontrava no almoxarifado central; 30) – Pedido de Informações n° 264/2017, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando
informações referentes ao processo administrativo nº 5397/2017, que visa a
contratação de locação de imóvel, cujo proprietário é o Sr. Rubens Carrigo Duran,
pelo prazo de 12 (doze) meses), no importe de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil
reais); 31) – Pedido de Informações n° 265/2017, de autoria dos Vereadores Luciana
Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre emendas de
parlamentares, destinando verbas para nossa cidade para o Setor de Saúde; 32) –
Pedido de Informações n° 266/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista,
Paulo Eduardo Caetano Rosa e Edson Sidinei Vick, sobre a desativação da Unidade
de Saúde da Família – USF “CENTRO I”; 33) – Pedido de Informações n° 267/2017,
de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando informações sobre a
continuação da Rua José Rodrigues Sobrinho, Jardim Ferrarezzi; 34) – Pedido de
Informações n° 268/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando
informações sobre os valores arrecadados, neste ano de 2017 com o uso dos
imóveis que abrigam restaurantes às margens do Rio Mogi Guaçu. A seguir, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse
à leitura dos requerimentos: 35) - Requerimento n° 758/2017, de autoria dos
Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
do Senhor Orlando Silva Guiguer. 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 758/2017 foi aprovado por unanimidade de votos; 36) Requerimento n° 759/2017, 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 Zulmira Zanoni. Aprovado por
unanimidade de votos; 37) - Requerimento n° 760/2017, 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
José Oliva Filho. Aprovado por unanimidade de votos; 38) - Requerimento n°
761/2017, 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 Patrícia Carla Camargo. Aprovado por
unanimidade de votos; 39) - Requerimento n° 762/2017, de autoria dos Vereadores
Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e subscrito por mais sete edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Maria Sueli Leme de Sousa. Aprovado por unanimidade de votos; 40) -3-
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Requerimento n° 763/2017, 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 Adélia Murad Chiaratti.
Aprovado por unanimidade de votos; 41) - Requerimento n° 764/2017, de autoria do
Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais nove edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Colégio Liceu Vivere que
realizou diversas atividades neste mês de outubro para contemplar a integração
entre os alunos e comemorar o dia das crianças e dos professores. Neste momento,
o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno requereu que fosse feita votação em
bloco dos requerimentos de congratulação, lendo somente os nomes dos
Vereadores autores, e o último parágrafo da propositura, sendo seu pedido aprovado
por unanimidade de votos. Colocado em votação, o Requerimento nº 764/2017 foi
aprovado por unanimidade de votos; 42) - Requerimento n° 765/2017, de autoria do
Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais nove edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações ao músico e violinista
internacional Paulo Martelli, que no dia 09 de outubro apresentou recital junto ao
Salão Nobre da E.E. Pirassununga, fazendo o lançamento de seu novo CD – A Bach
Recital. Aprovado por unanimidade de votos; 43) - Requerimento n° 766/2017, de
autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Clube
Pirassununga pela valorização que sempre oferece às crianças, realizando uma
animada festa no Dia das Crianças. Aprovado por unanimidade de votos; 44) Requerimento n° 767/2017, de autoria dos Vereadores José Antonio Camargo de
Castro e Leonardo Francisco Sampaio de Souza, e subscrito por mais seis edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Colégio Objetivo
Júnior, que entre os dias 06 e 13 de outubro realizou a 23ª edição da GINCO.
Aprovado por unanimidade de votos; 45) - Requerimento n° 768/2017, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza, e subscrito por mais oito edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Centro de
Umbanda “Nossa Senhora da Guia” que juntamente a comunidade da Zona Sul
realizaram uma belíssima festa do Dia das Crianças. Aprovado por unanimidade de
votos; 46) - Requerimento n° 769/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações aos Senhores Idilson Duarte de Silva e Fábio de
Moraes pelo terço rezado no “Dia das Crianças” na rotatória que possui a imagem
da Padroeira, na Zona Sul da cidade. Aprovado por unanimidade de votos; 47) Requerimento n° 770/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Esporte Clube União que no último dia 09 de outubro
completou 71 anos de história. Aprovado por unanimidade de votos; 48) Requerimento n° 771/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza, e subscrito por mais nove edis, para que presente Moção de Repúdio à
decisão do Ministério da Educação que autoriza a abertura de graduação da área da
saúde em modalidade 100% à Distância (EaD), seja encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal
Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia e ao Excelentíssimo Presidente do Senado,
Eunício Lopes de Oliveira para que se empenhem em impedir que o ensino de
saúde perca qualidade. Aprovado por unanimidade de votos; 49) - Requerimento n°
772/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza, e
subscrito por mais nove edis, para que presente Moção de Apoio à justa
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reivindicação do Sindicato dos Policiais Civil da Região de Campinas referente a
defasagem do efetivo de todas as carreiras que compõem a Polícia Civil de São
Paulo, seja enviada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo,
Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, para que se sensibilize com a precária
situação dos Policiais Civis de nosso Estado. Aprovado por unanimidade de votos;
50) - Requerimento n° 773/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, e subscrito por mais sete edis, para que o Excelentíssimo Deputado
Federal Celso Ubirajara Russomanno, interceda por Pirassununga, visando destinar
o importe de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para realizar melhorias na
infraestrutura de nossa cidade. Aprovado por unanimidade de votos; 51) Requerimento n° 774/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, e subscrito por mais sete edis, para que o Excelentíssimo Deputado
Federal Francisco Everaldo Oliveira Silva, o Deputado Tiririca, interceda por
Pirassununga, visando destinar o importe de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para
realizar melhorias na infraestrutura de nossa cidade. Aprovado por unanimidade de
votos; 52) - Requerimento n° 775/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais seis edis, para que o Excelentíssimo
Deputado Federal Luiz Paulo Teixeira Ferreira, interceda por Pirassununga, visando
destinar o importe de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para realizar melhorias na
infraestrutura de nossa cidade. Aprovado por unanimidade de votos; 53) Requerimento n° 776/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações a Comunidade Católica da Paróquia São José Operário, na Vila
Santa Fé, que no último dia 14 de outubro recepcionou o 1º Força Jovem de
Pirassununga, evento de realização da Paróquia Santa Rita de Cássia que envolveu
a juventude católica do Município. Aprovado por unanimidade de votos; 54) Requerimento n° 777/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao Projeto Guri que realizou uma belíssima apresentação em
comemoração ao Dia das Crianças, no último dia 11 de outubro. Aprovado por
unanimidade de votos; 55) - Requerimento n° 778/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao empresário Dennys Fernando
Fanhanhi que inaugurou no último dia 10 de outubro mais um empreendimento para
compor o comércio de Pirassununga, o “Mania de Picolé”. Aprovado por
unanimidade de votos; 56) - Requerimento n° 779/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a EMEF “Jornalista Washington Luiz
de Andrade” realizou a 5ª Festa da Família. Aprovado por unanimidade de votos; 57)
- Requerimento n° 780/2017, de autoria dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano
Rosa e José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Colégio John Kennedy que
realizou a 46ª Semana Kennedy entre os dias 11 e 14 de outubro. Aprovado por
unanimidade de votos; 58) - Requerimento n° 781/2017, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais nove
edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento da Senhora Quézia Paes Pessanha. Aprovado por unanimidade de
votos; 59) - Requerimento n° 782/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares
da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais oito edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora
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Luzia Muniz Marcondes. Aprovado por unanimidade de votos; 60) - Requerimento n°
783/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações à Assembleia de Deus, Ministério Belém, da Vila São
Pedro, que com o apoio de voluntários, realizaram uma belíssima festa para as
crianças. Aprovado por unanimidade de votos; 61) - Requerimento n° 784/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações a todos os motoristas de
ambulância da Municipalidade, pois comemorou-se neste último dia 10 de Outubro o
Dia do Motorista de Ambulância. Aprovado por unanimidade de votos; 62) Requerimento n° 785/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ademir Alves Lindo, ao Ilustríssimo
Senhor Secretário Municipal de Saúde, Edgar Saggioratto, e aos Ilustríssimos
Coordenadores da Central de Ambulâncias Senhora Ana Silvia Pavão e Senhor
Alexandre Santos Lúcio e a todos os motoristas e servidores do setor que auxiliaram
a imagem da Santa Mãe de Deus, localizada na Central de Ambulâncias, a receber
as bençãos do Padre José Antônio dos Santos da Quase Paróquia Nossa Senhora
Aparecida da Vila Redenção. Aprovado por unanimidade de votos; 63) Requerimento n° 786/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações
ao Márcio Vieira Rosim, conhecido de todos como Márcio Sapinho, que há 13 anos
realiza a festa do Dia das Crianças na EMEF Professor Iran Rodrigues, com a ajuda
de seus amigos e apoiadores, para as Crianças da Vila Santa Fé e arredores.
Aprovado por unanimidade de votos; 64) - Requerimento n° 787/2017, de autoria
dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por
mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao
Presidente da FIESP Paulo Antonio Skaf, que no último dia 09 de outubro foi
homenageado com o Colar de Honra ao Mérito Legislativo do Estado de São Paulo.
Aprovado por unanimidade de votos; 65) - Requerimento n° 788/2017, 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
ao Capítulo Demolay “Cavaleiros Templários da União de Pirassununga nº 645”, o
Bethel #20 - “Luz de Arthemis” das Filhas de Jó, e a Távola “Cavaleiros Templários
da União de Pirassununga nº 54”, Clube de Pais e Mães Demolay e Polícia Militar,
que no último dia 15 de outubro realizaram uma série de atividades na quadra da
Creche Olimpyo Guiguer para homenagear as crianças. Aprovado por unanimidade
de votos; 66) - Requerimento n° 789/2017, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi
Netto e Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações aos organizadores da Feira do
Produtor Rural realizada no último dia 11 de outubro. Aprovado por unanimidade de
votos; 67) - Requerimento n° 790/2017, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi
Netto, Leonardo Francisco Sampaio de Souza e Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais quatro edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações a Guarda Civil Municipal que realizou um grande festividade em
homenagem às crianças, no último dia 12 de outubro. 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. Logo após, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador
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Wallace Ananias de Freitas Bruno, aparteado pelo Vereador Edson Sidinei Vick. Em
seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, aparteado pelo Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. A seguir, usou da
palavra na tribuna a já inscrita Vereadora Luciana Batista. Continuando, o Sr.
Presidente, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitou ao VicePresidente 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, aparteado pelo Vereador Natal Furlan. Retomando os trabalhos e
não havendo mais inscritos, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01)
– SEGUNDA 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. Neste
momento, o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno requereu que fosse feita a
votação em bloco do Projeto de Lei nº 132/2017; e Projetos de Decreto Legislativo
nºs 18 e 19/2017, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Colocado
em votação, o Projeto de Lei nº 132/2017 foi aprovado por unanimidade dos votos;
02) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº 18/2017, de
autoria do Vereador Natal Furlan, visa instituir homenagem ao Agricultor do Ano.
Aprovado por unanimidade dos votos; 03) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Decreto Legislativo nº 19/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, visa
instituir a Homenagem Servidor Municipal do Ano. Aprovado por unanimidade dos
votos; 04) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 133/2017, de autoria do
Executivo Municipal, 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. Retirado por falta de
pareceres das Comissões Permanentes; 05) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto
de Lei nº 137/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, dispõe sobre
o agendamento de consultas por telefone às pessoas idosas e/ou portadoras de
deficiência nas unidades de saúde do Município. Aprovado por unanimidade dos
votos; 06) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 05/2017,
de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a criação de emprego no Quadro de
Pessoal do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP. Aprovado por
unanimidade dos votos. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr.
Secretário se haviam Vereadores inscritos para falar na Explicação Pessoal. Usou
da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pelos
Vereadores Luciana Batista e Natal Furlan. 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.

-7-

