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Ata nº 2930 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 31 de outubro de 2017. Ao trigésimo primeiro dia do mês de outubro de dois mil e
dezessete, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2930ª 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 2929 da Sessão Ordinária de 24 de
outubro de 2017, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Neste
momento, o Sr. Presidente solicitou suspensão da Sessão por 5 minutos para coleta
de assinaturas nas proposituras. Retomando os trabalhos, o Sr. Presidente Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho solicitou ao 1° Secretário, Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse com a leitura do Expediente. Em
seguida, o Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa solicitou a dispensa da leitura do
Expediente, Indicações e Pedido de Informações, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos. Neste momento, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata
o Expediente: 01) – Ofício nº 169/2017, do Prefeito Municipal encaminhando
Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº 110/2017, 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. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
02) – Ofício nº 170/2017, do Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei
Complementar que recebeu o nº 08/2017, que visa dar nova definição ao perímetro
urbano e zoneamento do Distrito Sede e atribui destinação às áreas expandidas.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 03) – Ofício GAB nº 616/2017, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações n° 243/2017, de autoria dos Vereadores Luciana
Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre horas extras pagas a
servidores da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Obras e
Serviços e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, durante os meses de junho,
julho e agosto/2017; 04) – Ofício GAB nº 617/2017, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações n° 258/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, referente a análise pelo Poder Executivo da Indicação nº 59/2017,
que solicita limpeza de escolas e creches; 05) – Ofício GAB nº 618/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 245/2017, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, sobre as políticas/ações desenvolvidas pelo
Executivo Municipal, voltadas para a juventude; 06) – Ofício GAB nº 619/2017, do
Prefeito Municipal, em atenção ao 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"; 07) – Ofício GAB nº
620/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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); 08) – Ofício GAB nº 621/2017, do
Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 255/2017, de autoria do
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Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, sobre os repasses de valores para a Santa
Casa de Misericórdia de Pirassununga; 09) – Ofício GAB nº 622/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao 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; 10) – Ofício GAB nº 630/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações n° 244/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre a construção de uma Unidade de
Saúde da Família na Vila Santa Fé; 11) – Ofício GAB nº 631/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao 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; 12) – Ofício
GAB nº 632/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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;
13) – Ofício GAB nº 633/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 14) – Ofício GAB nº 634/2017,
do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 15) – Ofício GAB nº 635/2017, do
Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 16) – Ofício GAB nº 641/2017, do Prefeito
Municipal, em complemento ao Ofício GAB nº 608/2017, encaminhando
manifestação da Secretaria Municipal de Finanças quanto 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; 17) –
Ofício nº 57/2017 – PGM, do Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves
de Melo Júnior, encaminhando o Termo de Aditamento de Convênio 94/2017 e
133/2017, entabulado entre o Município e a “ANDE”; 18) – Ofício do Diretor da
Faculdade de Veterinária e Zootecnia USP, Prof. Dr. José Antonio Visintin,
agradecendo e justificando ausência na Sessão Solene de entrega de Títulos de
“Cidadão Pirassununguense”; 19) – Ofício da Escola EMEF Elói Chaves,
comunicando a alteração de aluno a ser homenageado com a “Medalha Estudante
Modelo”, do ano de 2017; 20) – Ofício nº 360/2017, do Delegado Seccional de
Polícia, José Henrique Ventura, agradecendo o envio de Requerimento nº 651/2017,
de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, congratulando por sua promoção à
Classe Especial; 21) – Ofício da Subsecretária de Relacionamento com Municípios,
em resposta ao Requerimento nº 202/2017, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi
Netto e Natal Furlan, para que o Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo
Antonio Alckmin Filho, o Vice-Governador Dr. Márcio Luiz França Gomes e o
Secretário Estadual de Logística e Transporte Dr. Alberto José Macedo Filho,
incluam no cronograma de obras a Rodovia SP 201 Prefeito Euberto Nemésio
Pereira de Godoy, para que receba benfeitorias necessárias; 22) – Ofício de Mayda
Moura, Analista de Conteúdo Editorial Júnior da Thomson Reuters, solicitando
informações sobre o Projeto de Lei Complementar nº 06/2017, que visa alterar a Lei
Complementar nº 81/2017, que institui o Código Tributário Municipal; 23) –
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Comunicado n° CM193158/2017, do Ministério da Educação, informando a liberação
de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 2.740,00); 24) –
Comunicado n° CM193160/2017, do Ministério da Educação, informando a liberação
de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 20.844,00); 25)
– Comunicado n° CM193161/2017, do Ministério da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$
552,00); 26) – Convite do Comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro do
Ar Mário Augusto Baccarin, para a a solenidade de Passagem de Comando do
Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Pirassununga, a realizar-se em
14/11/2017; 27) – Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga, para a
solenidade de inauguração da Estação de Captação de Água do Rio do Roque “José Antonio Baldovinotti – Sapatinho”, a realizar-se em 12/11/2017; 28) – Convite
do Presidente do Parlamento da Mogiana, Delloro Bilatto Serafim, para o evento do
Parlamento Mogiana em parceria com a Câmara Municipal de Casa Branca,
Secretaria da Habitação do Estado - Programa Cidade Legal e FNDE – Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, a realizar-se dia 10/11/2017; 29) –
Publicação da Griffon Brasil Assessoria, informando a inclusão para ciência, de
Requerimento solicitando intercessão por Pirassununga junto ao Governo Estadual,
visando disponibilização de verba no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
para aquisição de uma ambulância, na pauta da Reunião Ordinária de 25/10/2017,
da Comissão de Saúde de Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo; 30) –
Informativo da Confederação Nacional de Municípios; 31) – Informativo ASMIPIR –
Associação dos Militares Inativos e Pensionistas de Pirassununga, edição de
jul/ago/set -2017; 32) – Boletim da Confederação Nacional de Municípios – CNM,
edição de outubro de 2017. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram
encaminhados ao Prefeito Municipal: 33) - Indicação nº 781/2017, de autoria do
Vereador Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de designar os equipamentos necessários para os servidores que prestam serviços
operacionais junto ao Cemitério Municipal, bem assim, fornecer os materiais
necessários para o bom desenvolvimento dos trabalhos e com menor probabilidade
de serem acometidos de doenças infectocontagiosas; 34) - Indicação nº 782/2017,
de autoria dos Vereadores José Antonio Camargo de Castro e Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
atender os pedidos realizados pelo Diretor de Escola Técnica, Prof. Luiz Arthur Malta
Pereira, promovendo as adequações necessárias para o funcionamento de tão
importe Curso Técnico em Mecatrônica, em nossa cidade; 35) - Indicação nº
783/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de construir no Lago Municipal
“Temístocles Marrocos Leite”, pista de Skate, seguindo o modelo daquelas que
serão utilizadas nas próximas Olimpíadas; 36) - Indicação nº 784/2017, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de construir uma Concha Acústica, junto ao Lago
Municipal “Temístocles Marrocos Leite”, realizando eventos para que o espaço
público seja mais utilizado pelos pirassununguenses e visitantes de nossa cidade;
37) - Indicação nº 785/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o
setor competente, realizar e construir o calçamento na praça do Jardim Olympio
Felicio, bem como dotar o local de iluminação pública; 38) - Indicação nº 786/2017,
de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de construir na Vila Santa Fé, o Centro do Idoso, visando dar um
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pouco mais de atenção às pessoas de idade; 39) - Indicação nº 787/2017, de autoria
da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de construir CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), na Zona Norte da
cidade, em atenção aos pedidos dos moradores daquela parte alta da cidade; 40) Indicação nº 788/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar o Setor competente realizar a
limpeza dos bueiros das ruas do Jardim da Laranjeiras, possibilitando a normal
vazão das águas de enxurradas, impedindo que adentrem as residências; 41) Indicação nº 789/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de construir na Rua Ana Bercke, Jardim Verona II,
“Boca de Lobo”, visando a captação das águas pluviais, impedindo que as
enxurradas quando das chuvas, invadam as calçadas prejudicando os muros das
residências existentes; 42) - Indicação nº 790/2017, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente da Municipalidade realizar as melhorias na Creche
“Profª Lourdes Conceição Guelli Victorelli”, da Vila Esperança; 43) - Indicação nº
791/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o
setor competente realizar os reparos necessários e pintura do Posto de Saúde
(Unidade de Saúde da Família), da Vila Redenção; 44) - Indicação nº 792/2017, de
autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que
o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente
realizar a pintura de faixa para pedestres, defronte a Igreja Mundial, dando maior
segurança para os pedestres que necessitam atravessar a Avenida; 45) - Indicação
nº 793/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de designar um
médico oftalmologista para dar atendimento à população da Vila São Pedro, junto ao
Posto de Saúde lá existente; 46) - Indicação nº 794/2017, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de designar um médico oftalmologista para dar atendimento
à população da Vila Santa Fé, junto ao Posto de Saúde lá existente; 47) - Indicação
nº 795/2017, 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 colocar cascalhos na estrada rural que dá acesso ao Bairro
Itupeva, deixando-a em melhores condições de trânsito; 48) - Indicação nº 796/2017,
de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar a pintura das guias
do canteiro central, da Avenida Dr. Ivo Xavier Ferreira, proporcionando melhor
aspecto para o local; 49) - Indicação nº 797/2017, de autoria do Vereador Paulo
Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar que a Guarda Civil Municipal de
Pirassununga, faça rondas com maior constância no Bairro do Itupeva, prevenindose os furtos que estão ocorrendo no bairro rural; 50) - Indicação nº 798/2017, de
autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que
o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o Setor competente
realizar a limpeza geral dos lotes de terrenos do Jardim Millenium, visando
salvaguardar a integridade dos moradores, devido a proliferação de insetos que
acontece junto a esses lotes malcuidados; 51) - Indicação nº 799/2017, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de, através da Secretaria Municipal de Esportes,
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realizar um Campeonato de Truco para os Servidores Municipais, a ser realizado no
final do ano que se aproxima; 52) - Indicação nº 800/2017, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
desunificar a Secretaria de Turismo da Secretaria da Cultura, para que, cada uma
delas desenvolva os trabalhos individuais inerentes ao seu objetivo, visando ainda,
possibilitar os Secretários com uma só pasta a desenvolver mais atividades para
nossa cidade; 53) - Indicação nº 801/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de divulgar a aplicação
da Lei 3.304/2004, bem assim, firme um cronograma de fiscalização para que a lei
seja efetiva em nosso Município, evitando-se despejo de pilhas, baterias e lâmpadas
fluorescentes em lixo domiciliar; 54) - Indicação nº 802/2017, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP, a realizar o
recapeamento da Rua Luiara dos Santos Duarte, Jardim Itália; 55) - Indicação nº
803/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de realizar o recapeamento da Rua Domingos Beltrame de
Oliveira, Jardim Veneza; 56) - Indicação nº 804/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de alterar o
estacionamento de veículos na Avenida Newton Prado, permitindo-se apenas o
estacionamento junto ao canteiro central, para evitar infração ao sossego público,
bem assim, permitir acesso aos comércios dessa avenida; 57) - Indicação nº
805/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de criar a Secretaria de Comunicação em nosso Município,
tendo em vista a importância de suas funções para a divulgação dos eventos oficiais
e eventuais que são realizados no Município; 58) - Indicação nº 806/2017, de autoria
do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de desencadear um “Programa de Recuperação das Calçadas”,
intimando os proprietários para consertarem o passeio público, defronte a sua
residência, sob pena da Municipalidade realizar os serviços e cobrar a taxa
correspondente do Munícipe; 59) - Indicação nº 807/2017, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique
possibilidade de ordenar providências com a falta de visão dos motoristas no
cruzamento da Avenida Brasil e Avenida das Nações; 60) – Pedido de Informações
n° 277/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, solicitando informações
referentes a veículos que foram arrematados, remanescentes de leilão realizado,
bem com os que não foram comprados na oportunidade e que permaneceram como
sucata no Pátio II; 61) – Pedido de Informações n° 278/2017, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, solicitando informações sobre servidores municipais
dirigindo ônibus escolares da Viação Pirassununga, na prestação do serviço à
Municipalidade; 62) – Pedido de Informações n° 279/2017, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, sobre adiamento da licitação ou
concorrência pública para a cessão de boxes comerciais da Estação Rodoviária; 63)
– Pedido de Informações n° 280/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, solicitando informações referentes a distribuição de cestas
básicas para pessoas carentes do Município; 64) – Pedido de Informações n°
281/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick,
solicitando informações referentes ao aluguel de imóvel sede do CAPS - Centro de
Atenção Psicossocial, na Rua Siqueira Campos; 65) – Pedido de Informações n°
282/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick,
solicitando informações referentes ao aluguel de imóvel sede da Secretaria
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Municipal de Direitos Humanos, Cidadania e Justiça, na Rua Sete de Setembro; 66)
– Pedido de Informações n° 283/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre van particular prestando serviços
de transporte de pacientes para a Prefeitura Municipal, transportando pessoas para
a cidade de Rio Claro; 67) – Pedido de Informações n° 284/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, sobre análise da Indicação nº 271/2017, que solicita a
implantação de parcerias do Município com empresas particulares para recuperação
das quadras de esportes da cidade; 68) – Pedido de Informações n° 285/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, sobre cumprimento e divulgação da Lei
3.304/2004, que dispõe sobre a responsabilidade da destinação de pilhas, baterias e
lâmpadas usadas e dá outras providências; 69) – Pedido de Informações n°
286/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando
informações sobre asfaltamento da Rua Maria Silveira Therense que fica às
margens da Rodovia Anhanguera; 70) – Pedido de Informações n° 287/2017, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações
referentes a terreno na esquina da Avenida Painguás com Rua Visconde do Rio
Branco que está constantemente com acúmulo de mato e sujeiras, servindo de
criadouro de animais peçonhentos, e, em épocas de chuva, do mosquito da dengue.
A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
que procedesse à leitura dos requerimentos: 71) - Requerimento n° 819/2017, 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 José Carlos Pereira de Araújo. 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 819/2017 foi aprovado por unanimidade
de votos; 72) - Requerimento n° 820/2017, 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 Manoel Inácio
Martins. Aprovado por unanimidade de votos; 73) - Requerimento n° 821/2017, de
autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis, para
que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Grupo de Voluntários
no Combate ao Câncer (GVCC) que participou do Movimento “Outubro Rosa”.
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 821/2017 foi aprovado por unanimidade de votos; 74) - Requerimento n°
822/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por
mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à
Associação Alda Miranda Matheus que realizou a XIV Mostra de Artes Luiz Pinto
Matheus, com a apresentação da peça “Rei Leão”, nos dias 26 e 27 de outubro.
Aprovado por unanimidade de votos; 75) - Requerimento n° 823/2017, de autoria do
Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações à jovem atleta Manuela de
Campos pelas conquistas alcançadas nas artes marciais, sempre levando o nome
de Pirassununga em todos as competições que participou ao longo desse ano.
Aprovado por unanimidade de votos; 76) - Requerimento n° 824/2017, de autoria do
Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis, para que
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sejam consignados votos de elevadas congratulações aos alunos do curso Redigir,
palestra ministrada pelo Professor de História, Carlos Motta, sobre o novo ensino
médio e reflexões sobre Educação, realizada pela Loja Maçônica “Barão de
Ramalho”. Aprovado por unanimidade de votos; 77) - Requerimento n° 825/2017, de
autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza, e subscrito por mais
oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao
Independente Futebol Clube que completou 79 anos de existência no último dia 28
de outubro. Aprovado por unanimidade de votos; 78) - Requerimento n° 826/2017,
de autoria da Vereadora Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações a Comunidade São Judas
Tadeu que realizou entre os dias 07 a 29 de outubro sua tradicional quermesse.
Aprovado por unanimidade de votos; 79) - Requerimento n° 827/2017, de autoria
dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais seis edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Grupo Voluntário
Vigilante da Saúde (GVVS) pelo importante trabalho que realiza em nossa cidade.
Aprovado por unanimidade de votos; 80) - Requerimento n° 828/2017, de autoria
dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais seis edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
do Senhor José Aparecido Scaggion. Aprovado por unanimidade de votos; 81) Requerimento n° 829/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações aos funcionários da EMAIC Zona Norte “Professor Daniel Caetano
do Carmo”, pela realização do Programa de Apoio ao Tempo Integral “ESTRELA DE
JOIAS”. Aprovado por unanimidade de votos; 82) - Requerimento n° 830/2017, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações às Secretarias
Municipais de Educação; Direitos Humanos, Cidadania e Justiça, e Promoção
Social, que em parceria com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
realizou, nos dias 26 e 27 de outubro, a peça teatral infantil “Tempo de Criança”.
Aprovado por unanimidade de votos; 83) - Requerimento n° 831/2017, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por
mais oito edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Milton Leite da
Silva Filho interceda por Pirassununga, visando a implantação de um polo da
UNIVESP - Universidade Virtual do Estado de São Paulo em nossa cidade,
contribuindo para o acesso gratuito ao ensino de qualidade. Aprovado por
unanimidade de votos; 84) - Requerimento n° 832/2017, 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 do Senhor Santo Oliva. Aprovado por unanimidade de votos; 85) Requerimento n° 833/2017, 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 Benedita
Pereira Vitória. Aprovado por unanimidade de votos; 86) - Requerimento n°
834/2017, 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 Alice de Araújo Calherani.
Aprovado por unanimidade de votos; 87) - Requerimento n° 835/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações à Avícola Santa Rita que completou
25 anos de excelência e qualidade, neste mês de outubro. Aprovado por
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unanimidade de votos; 88) - Requerimento n° 836/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações à nova Delegada Titular da Polícia Civil de Pirassununga
Doutora Tatiane Cristina Parizotto, que assumiu o cargo no último dia 25 de outubro.
Aprovado por unanimidade de votos; 89) - Requerimento n° 837/2017, de autoria
dos Vereadores Vitor Naressi Netto e Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por
mais cinco edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao
1º Festdog que se realizou no Centro Cultural Esportivo Objetivo, no último dia 29 de
outubro. Aprovado por unanimidade de votos; 90) - Requerimento n° 838/2017, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações aos Postos
Jota Pena que oferecem produtos e serviços de qualidade. Aprovado por
unanimidade de votos; 91) - Requerimento n° 839/2017, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Bar do Chico que oferece
produtos e serviços de qualidade, em um espaço agradável para confraternização
dos munícipes. Aprovado por unanimidade de votos; 92) - Requerimento n°
840/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por
mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao
Restaurante “Nono Pety” que atende toda a cidade com um atendimento cordial e
alimentação de qualidade. Aprovado por unanimidade de votos; 93) - Requerimento
n° 841/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito
por mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações
ao Restaurante “Bisteca de Ouro” que atende toda a cidade com um atendimento
cordial e alimentação de qualidade. Aprovado por unanimidade de votos; 94) Requerimento n° 842/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações a Hamburgueria “Nhoke” que atende toda a cidade com um
atendimento cordial e alimentação de qualidade. Aprovado por unanimidade de
votos; 95) - Requerimento n° 843/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações a Casa de Carnes “Duque Norte” que atende toda a cidade
com um atendimento cordial e produtos de qualidade. Aprovado por unanimidade de
votos; 96) - Requerimento n° 844/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao KiTrailler Lanche do Pequeno que atende toda a cidade
com um atendimento cordial e produtos de qualidade. Aprovado por unanimidade de
votos; 97) - Requerimento n° 845/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Rancho do Carmo que atende toda a cidade e região
com um atendimento cordial e alimentação de qualidade. 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 Vitor Naressi Netto, aparteado pelo Vereador Natal Furlan. Logo
após, o já inscrito Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”
cedeu seu tempo ao Vereador Vitor Naressi Netto. Continuou com a palavra o
Vereador Vitor Naressi Netto. A seguir, usou da palavra na tribuna, o já inscrito
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. Em seguida, usou da palavra na tribuna
o já inscrito Vereador Edson Sidinei Vick. Logo após, a já inscrita Vereadora Luciana
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Batista cedeu seu tempo ao Vereador Edson Sidinei Vick. Continuou com a palavra o
Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pela Vereadora Luciana Batista. A seguir,
usou da palavra na tribuna, o já inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto. A
seguir, dispensou o usou da palavra o Vereador Natal Furlan. Em seguida, usou da
palavra na tribuna o já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, aparteado
pelo Vereador Natal Furlan. 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,
aparteado pelo Vereador José Antonio Camargo de Castro. Não havendo mais
inscritos, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – SEGUNDA 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. Neste momento, o Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno requereu que fosse feita votação em bloco dos projetos em segunda
discussão: Projeto de Lei nº 133/2017 e Projeto de Lei Complementar nº 06/2017,
sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Colocado em votação, o
Projeto de Lei nº 133/2017 foi aprovado por unanimidade dos votos; 02)
– SEGUNDA 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. 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. Foi apresentada pelo Executivo Municipal Mensagem Aditiva ao
Projeto de Lei nº 110/2017. O Secretário procedeu a leitura do ofício de
encaminhamento. Em seguida, o Sr. Presidente, Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho informou que ficou prejudicada a apreciação, sendo
retirado de pauta pelas próximas sessões, até que se realize nova Audiência
Pública. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário se
haviam Vereadores inscritos para falar na Explicação Pessoal. Não havendo
Vereadores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por
encerrada a presente Sessão Ordinária. E para constar, Jéssica Pereira de Godoy,
Analista Legislativa Secretaria, digitei a presente ata resumida, a qual é conferida
por Adriana Aparecida Merenciano, Diretora Geral da Secretaria, que, após
aprovada pelo Plenário segue devidamente assinada.
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