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Ata nº 2929 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 24 de outubro de 2017. Ao vigésimo quarto dia do mês de outubro de dois mil e
dezessete, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2929ª 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 2928 da Sessão Ordinária de 17 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
168/2017, do Prefeito Municipal encaminhando Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei
Complementar 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 603/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n°
246/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, solicitando informações sobre todos os médicos que atendem nas
Unidades de Saúde; 03) – Ofício GAB nº 607/2017, do Prefeito Municipal, em
atenção ao 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; 04) – Ofício GAB nº 611/2017, do Prefeito Municipal,
solicitando cópia autenticada da Ata da sessão solene de nomeação do Prefeito; 05)
– Ofício GAB nº 614/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 05) – Ofício nº 56/2017 – PGM, do Procurador
Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando o Termo de
Aditamento de Convênio 137/2017, entabulado entre o Município e a “Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga”; 06) – Ofício do Colégio Sistema
Opção de Ensino, comunicando o nome das alunas a serem homenageadas com a
“Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2017; 07) – Ofício PRES-CIRC-16254/17SGC do Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, José Augusto
Viana Neto, encaminhando o Projeto de Lei nº 15/2017 da Câmara Municipal de
Santo André, que trata da Apresentação do Corretor de Imóveis, através da
exigência legal da Apresentação do Cartão de Regularidade Profissional (Inscrição
no CRECISP); 08) – Ofício nº 015/2017, da Diretora Geral da APEOESP, Yara
Bernardi, agradecendo homenagem prestada aos professores pelos Edis, referente
ao “Dia do Professor”; 09) – Ofício Especial/2017, do Presidente do Clube de Campo
Anhanguera, Dr. Jerônimo Gabriel Gonzales, agradecendo o envio de Requerimento
nº 721/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, prestando
homenagens ao Clube; 10) – Ofício GS nº 5761/2017, da Secretária de Estado da
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Saúde, em resposta ao Requerimento nº 434/2017, de autoria de todos os Edis,
solicitando autorização do credenciamento do Serviço de Nefrologia de
Pirassununga (SENEPI), da Irmandade da Santa Casa de Pirassununga, junto ao
Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento gratuito de nossa população a
esses serviços; 11) - Ofício da Escola de Música “Espaço Música Viva”,
agradecendo o envio de Requerimento nº 745/2017, de autoria do Vereador José
Antonio Camargo de Castro, prestando homenagens referente à XII Mostra Musical;
12) – Ofício do Vereador José Roberto Apolari (Dr. Apolari), da Câmara Municipal de
Araras, comunicando o cancelamento do I Simpósio de Proteção Animal e Ambiental
de Araras; 13) – Ofício do Chefe do Escritório de Relações Institucionais do
Santander, Marcelo Sperandio, em resposta ao Requerimento n° 666/2017, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick e Wallace Ananias de
Freitas Bruno, Moção de Repúdio à Exposição “Queermuseu – Cartografia da
Diferença da Arte Brasileira”, realizada junto ao Santander Cultural; 14) –
Comunicado n° CM193159/2017, do Ministério da Educação, informando a liberação
de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 552,00); 15) –
Comunicado n° CM193162/2017, do Ministério da Educação, informando a liberação
de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 552,00); 16) –
Convite da Associação Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA, para a XV
Mostra de Artes “Luiz Pinto Matheus”, que se realizará nos dias 26 e 27/10/2017; 17 )
– Convite do Comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário
Augusto Baccarin, para as comemorações alusivas ao Dia do Aviador e da Força
Aérea Brasileira, que se realizou nos dias 19 e 23/10/2017; 18) – Ofício dos
Vereadores Edson Sidinei Vick, Luciana Batista, Paulo Eduardo Caetano Rosa e
Vitor Naressi Netto, solicitando cessão de uso das dependências do Plenário “Dr.
Fernando Costa”, além da disponibilização do som, para uma reunião que versará
sobre ações voltadas à juventude do Município, a realizar-se no dia 07/11/2017; 19)
– Convite do Instituto Brasileira de Administração Pública – IBRAP, para o Curso
“Processo e Técnica Legislativa”, que se realiza de setembro a novembro/2017. As
Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito
Municipal: 20) - Indicação nº 767/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de destinar uma área
apropriada para que sejam enterrados os animais, cães e gatos quando de seus
falecimentos; 21) - Indicação nº 768/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o
setor competente da Municipalidade, realizar a pintura de trânsito na Avenida
Germano Dix, proximidades do Palácio da Educação; 22) - Indicação nº 769/2017,
de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de realizar o recapeamento das Ruas da Vila
Santa Terezinha, principalmente o leito asfáltico da Rua Osmarina Sedeh Padilha,
proporcionando melhores condições de tráfego para os cadeirantes e portadores de
câncer que residem naquela localidade; 23) - Indicação nº 770/2017, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar o DEMUTRAN, promover a pintura
de solo, faixas para pedestres e placas sinalizadoras de trânsito, na Avenida Ataliba
Penteado, Vila Guilhermina; 24) - Indicação nº 771/2017, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito Municipal verifique
a possibilidade de disponibilizar uma ou mais vezes por semana no Lago Municipal,
projetos de esportes e cultura, com a finalidade de levar os jovens que frequentam a
Avenida Newton Prado para o Lago Municipal, com objetivo de minimizar as
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ocorrências que acontecem com frequência na Avenida e ofertar oportunidades de
entretenimento aos adolescentes; 25) - Indicação nº 772/2017, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente regularizar a lombada que foi recentemente
construída nas proximidades da Rotatória da USP, Anel Viário, determinando,
inclusive a pintura, para proporcionar maior visibilidade pelos motoristas que
transitam naquelas imediações; 26) - Indicação nº 773/2017, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de realizar mensalmente reunião com os Agentes de Saúde
do Município, visando traçar-lhes métodos e orientações de trabalho para serem
aplicados em prol dos Munícipes; 27) - Indicação nº 774/2017, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de designar uma funcionária para a Unidade
Básica de Saúde da Vila São Pedro, com objetivo de atender a população usuária,
no cargo de recepcionista; 28) - Indicação nº 775/2017, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de construir um novo Cemitério Municipal, tendo em vista
que o existente já quase não possui mais jazigos para enterrar as pessoas que
falecem; 29) - Indicação nº 776/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares
da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de realizar a terceirização do Lago Municipal “Temístocles Marrocos
Leite”, para que o empreendimento seja mais utilizado pelos Pirassununguenses e
visitantes de nossa cidade; 30) - Indicação nº 777/2017, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de designar fiscais para realizar a apreensão dos animais
que perambulam pelas ruas do Jardim Millenium, cobrando dos proprietários as
devidas taxas para a liberação, advertindo-os que não devem continuar incidindo
com as irregularidades; 31) - Indicação nº 778/2017, 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 da Municipalidade,
realizar a manutenção na rede de esgoto da Unidade de Saúde da Família da Vila
Redenção, acionando o Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP se
necessário; 32) - Indicação nº 779/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de construir um Centro Comunitário no Bairro Jardim Pavesi; 33) Indicação nº 780/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de dotar as praças da cidade de
bebedouros de águas para os animais tal como feito na cidade de Botucatu; 34) –
Pedido de Informações n° 269/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre presença de vendedores
ambulantes irregulares em Cachoeira de Emas; 35) – Pedido de Informações n°
270/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick,
solicitando informações referentes a cargos de comissão contratados e dispensados
nos meses de agosto, setembro e outubro de 2017; 36) – Pedido de Informações n°
271/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick,
solicitando informações referentes aos processos licitatórios de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, realizados por ocasião da 23ª Semana Nenete de Música
Caipira; 37) – Pedido de Informações n° 272/2017, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre o Processo
Administrativo nº 3.126/2017, para contratação de empresa para prestação de
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serviços destinados à melhoria do planejamento, processos e controle de dados da
Secretaria Municipal de Educação; 38) – Pedido de Informações n° 273/2017, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, solicitando informações sobre os
repasses federais e estaduais de verbas à Santa Casa de Pirassununga, e sobre os
serviços de urgência e emergência; 39) – Pedido de Informações n° 274/2017, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações
sobre serviços prestados pelo SAEP para terceiros, de janeiro de 2017 até a
presente data; 40) – Pedido de Informações n° 275/2017, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações referentes a processo de
licitação para a compra de caminhões e um carro, pela Autarquia Serviço de Água e
Esgoto de Pirassununga – SAEP; 41) – Pedido de Informações n° 276/2017, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações
referentes ao concurso para contratação de Guardas Civis Municipais. A seguir, o Sr.
Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse
à leitura dos requerimentos: 42) - Requerimento n° 791/2017, 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 Cuel. 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 791/2017 foi aprovado por unanimidade de votos; 43) - Requerimento n°
792/2017, 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 Joana Emilia Landgraf Medeiros.
Aprovado por unanimidade de votos; 44) - Requerimento n° 793/2017, 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 Delmira Maria dos Santos Samora. Aprovado por unanimidade de votos;
45) - Requerimento n° 794/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Lucélia Aparecida Correia de Oliveira.
Aprovado por unanimidade de votos; 46) - Requerimento n° 795/2017, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Fernando Bernardo. Aprovado por unanimidade de votos; 47) - Requerimento n°
796/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais
nove edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Carlos Henrique
Focesi Sampaio interceda por Pirassununga, visando destinar o importe de R$
100.000,00 (cem mil reais) a serem destinados à Santa Casa de Pirassununga.
Aprovado por unanimidade de votos; 48) - Requerimento n° 797/2017, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais nove edis, para que o
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi interceda
por Pirassununga, visando destinar o importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
a serem destinados à Santa Casa de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de
votos; 49) - Requerimento n° 798/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações ao Restaurante César que participou do quadro
"Segredos da Cozinha" do Programa “Mais Caminhos”, no último sábado, 21 de
outubro. Neste momento, o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno requereu
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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 798/2017 foi aprovado por unanimidade de votos; 50) Requerimento n° 799/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Miss e Mister Mundo Pirassununga 2017, aos
organizadores e ao responsável pela produção e coreografia das competições finais
do concurso de beleza, nos dias 20 e 21 de outubro. Aprovado por unanimidade de
votos; 51) - Requerimento n° 800/2017, de autoria dos Vereadores Leonardo
Francisco Sampaio de Souza e José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por
mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à
Academia da Força Aérea, em homenagem ao primeiro voo da história, sendo dia 23
de outubro considerado o Dia do Aviador. Aprovado por unanimidade de votos; 52) Requerimento n° 801/2017, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio
de Souza e Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações à Igreja Batista El Shadday que
completou recentemente 25 anos de fundação em nossa cidade. Aprovado por
unanimidade de votos; 53) - Requerimento n° 802/2017, 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 da Senhora
Olga Celin Araújo. Aprovado por unanimidade de votos; 54) - Requerimento n°
803/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick e Wallace
Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais seis edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Jovem Davi Landgraf
Borrajo. Aprovado por unanimidade de votos; 55) - Requerimento n° 804/2017, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick e Wallace Ananias de
Freitas Bruno, e subscrito por mais seis edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Deputado Federal Nelson Marquezelli pelo empenho e
dedicação com que cuida das necessidades de sua terra natal. Aprovado por
unanimidade de votos; 56) - Requerimento n° 805/2017, de autoria do Vereador
Natal furlan, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Deputado Federal Vanderlei Macris realizou diversas
diligências com sua equipe, junto ao IBAMA e Ministério de Meio Ambiente e
Ministério de Comércio e Indústria para a liberação da pesca junto à chamada
“prainha” de Cachoeira de Emas. Aprovado por unanimidade de votos; 57) Requerimento n° 806/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao Mestre e Professor Rafael Godoy de Paula, e aos professores e
alunos que participam do Projeto "Alcateia Jiu Jitsu" que completou um ano de
existência, no último dia 14 de outubro. Aprovado por unanimidade de votos; 58) Requerimento n° 807/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e ao Ilustríssimo
Senhor Secretário Municipal de Educação, pela realização da XXI MAIP “Prof. Luiz
Gonzaga Neves Melo”, no último dia 18 de outubro. Aprovado por unanimidade de
votos; 59) - Requerimento n° 808/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos
de elevadas congratulações a Quase-Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Vila
Redenção que realizou um show de prêmios com o objetivo de angariar recursos
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para a ampliação da infraestrutura hoje existente, no último sábado dia 21 de
outubro. Aprovado por unanimidade de votos; 60) - Requerimento n° 809/2017, 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, visando destinar o importe de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais) para realizar o recapeamento dos bairros da região sul como
Vila Redenção, Jardim Brasília e Jardim Morumbi. Aprovado por unanimidade de
votos; 61) - Requerimento n° 810/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que o Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual Pedro Massami Kikudomeinterceda por Pirassununga, visando
destinar o importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para realizar o
recapeamento dos bairros da região sul como Vila Redenção, Jardim Brasília e
Jardim Morumbi. Aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento n°
811/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por
mais nove edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Sinval
Malheiros Pinto Júnior interceda por Pirassununga, visando destinar o importe de R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais) para realizar o recapeamento dos bairros da
região sul como Vila Redenção, Jardim Brasília e Jardim Morumbi. Aprovado por
unanimidade de votos; 63) - Requerimento n° 812/2017, de autoria dos Vereadores
Paulo Eduardo Caetano Rosa, Leonardo Francisco Sampaio de Souza e José
Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais sete edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a nova Diretoria do Clube
Pirassununga, eleita no último dia 17 de outubro. Aprovado por unanimidade de
votos; 64) - Requerimento n° 813/2017, de autoria dos Vereadores Paulo Eduardo
Caetano Rosa e Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações à Associação Comercial e Industrial
de Pirassununga – ACIP, pela realização do prestigiado Festival Gastronômico que
aconteceu entre os dias 07 a 21 de outubro. Aprovado por unanimidade de votos;
65) - Requerimento n° 814/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da
Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais nove edis, para que o
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual José Aldo Demarchi interceda por
Pirassununga, visando destinar o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), para auxiliar na condução e
ampliação dos trabalhos dessa importante entidade. Aprovado por unanimidade de
votos; 66) - Requerimento n° 815/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais nove edis, para que o Chefe da Seção Técnica RC 13.3 do
Departamento de Estradas de Rodagem, Engº Og Fray estude a possibilidade de
ordenar a poda das árvores localizadas na Estrada Estadual Prefeito Euberto
Nemésio Pereira de Godoy, a fim de se evitar acidentes nesta estrada. Aprovado por
unanimidade de votos; 67) - Requerimento n° 816/2017, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações à Padaria “Chic Pão” que já conta
com 3 unidades em nossa cidade, oferendo produtos e serviços de qualidade.
Aprovado por unanimidade de votos; 68) - Requerimento n° 817/2017, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais nove edis, para
que sejam consignados votos de elevadas congratulações à COMAC Comércio de
Materiais de Construção que sempre investe na qualidade do serviço prestado à
população de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 69) Requerimento n° 818/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, e subscrito por mais nove edis, para que o Excelentíssimo Senhor Secretário
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de Estado de Emprego e Relações de Trabalho, José Luiz Ribeiro se sensibilize com
as necessidades de Pirassununga e destine impressoras, computadores e scanners,
além do apoio de um veículo para o Banco do Povo e Posto de Atendimento ao
Trabalhador, que irão otimizar os trabalhos da Secretaria Municipal de Indústria e
Comércio, colaborando ao desenvolvimento de nossa cidade. 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 pelos Vereadores José Antonio
Camargo de Castro e Luciana Batista. Logo após, a já inscrita Vereadora Luciana
Batista cedeu seu tempo ao Vereador Edson Sidinei Vick. Continuou com a palavra o
Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pela Vereadora Luciana Batista. Em
seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, aparteado pelo Vereador Edson Sidinei Vick. A seguir, dispensou o usou da
palavra o Vereador Vitor Naressi Netto. 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. A seguir, usou da palavra
na tribuna, o já inscrito Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Por
fim, usou da palavra na tribuna, o já inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
aparteado pelo Vereador Vitor Naressi Netto. Não havendo mais inscritos, o Sr.
Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – SEGUNDA 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; 02) – SEGUNDA 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; 03) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
110/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa estabelecer o Plano Plurianual
do Município para o período 2018 a 2021 e define metas e prioridades da
administração pública municipal para o exercício de 2018. Retirado por falta de
pareceres das Comissões Permanentes; 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.
Aprovado
por
unanimidade
dos
votos;
05)
– PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 06/2017, de autoria
do Executivo Municipal, que visa alterar a Lei Complementar nº 81/2017, que institui
o Código Tributário Municipal. 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 José Antonio Camargo de Castro. Em seguida, usou da palavra na tribuna
o Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pelo Vereador Natal Furlan. Por fim, usou
da palavra na tribuna o Vereador 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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