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Ata nº 2931 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 07 de novembro de 2017. Ao sétimo dia do mês de novembro de dois mil e
dezessete, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2931ª 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 2930 da Sessão Ordinária de 31 de
outubro de 2017, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Neste
momento, o Sr. Presidente solicitou suspensão da Sessão por 10 minutos para
reunião dos Edis. 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 171/2017, do Prefeito Municipal solicitando a inclusão
do Mapa do Distrito de Cachoeira de Emas ao Projeto de Lei Complementar nº
08/2017, que visa dar nova definição ao perímetro urbano e zoneamento do Distrito
Sede e atribui destinação às áreas expandidas; 02) – Ofício GAB nº 642/2017, do
Prefeito Municipal, em atenção ao 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”; 03) –
Ofício GAB nº 643/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 04) – Ofício GAB nº 644/2017, do Prefeito Municipal,
encaminhando cópia do ofício da Casa Civil em resposta ao Requerimento nº
21/2017, que trata da implantação e pavimentação da segunda pista e
recapeamento da Rodovia SP-201; 05) – Ofício GAB nº 645/2017, do Prefeito
Municipal, em complemento ao Ofício GAB nº 201/17, encaminhando cópia do
contrato de aluguel citado na manifestação da Secretaria Municipal de Saúde, em
resposta ao Pedido de Informações n° 222/2017; 06) – Ofício GAB nº 649/2017, do
Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 07) – Ofício GAB nº 650/2017, do
Prefeito Municipal, em atenção ao 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;
08) – Ofício GAB nº 651/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 09) – Ofício GAB nº 657/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao 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; 10) – Ofício GAB nº 658/2017,
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do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 11) – Ofício GAB nº 659/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 12) – Ofício GAB nº 660/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao
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; 13) – Ofício
GAB nº 661/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 14) – Ofício GAB nº 662/2017, do Prefeito Municipal, em
atenção ao 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); 15) – Ofício GAB nº 663/2017, do
Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 16) –
Ofício nº 005 do Secretário Municipal de Finanças, Cláudio Rolim da Silveira,
encaminhando o Relatório da Receita Corrente Líquida referente ao segundo
quadrimestre de 2017; 17) – Ofício nº 004 do Prefeito Municipal, solicitando certidão
atestando que o Prefeito Ademir Alves Lindo não foi substituído por férias ou por
outro motivo, no período de 01 de maio a 31 de agosto de 2017; 18) – Ofício nº
58/2017 – PGM, do Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo
Júnior, encaminhando o Termo de Colaboração 10/2017, entabulado entre o
Município e a “Associação Sócio Ambiental Sementes do Amanhã – ASA II”; 19) –
Ofício nº 59/2017 – PGM, do Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves
de Melo Júnior, encaminhando o Termo de Colaboração 11/2017, entabulado entre o
Município e a “Associação Nosso Desafio Pirassununga – ANDE”; 20) – Ofício nº
60/2017 – PGM, do Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo
Júnior, encaminhando o Termo de Colaboração 13/2017, entabulado entre o
Município e a “OSCIP Ajuda Para o Animal”; 21) – Ofício do Superintendente do
SAEP, João Alex Baldovinotti, em relação a Indicação nº 749/2017, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, sobre a possibilidade de realizar a limpeza geral das
galerias pluviais na Rua Duque de Caxias, entre a Rua Antonio Mgnani, Vila
Pinheiro, até a Rotatória; 22) – Comunicado n° CM222822/2017, do Ministério da
Educação, informando a liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de
Pirassununga, (R$ 24.203,40; 61.909,00; 21.756,20; 3.193,60; 371,00; 286.505,17);
23) – Comunicado n° CM222823/2017, do Ministério da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$
7.880,00); 24) – Ofício do Colégio Objetivo – Ensino Médio, comunicando o nome do
aluno a ser homenageado com a “Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2017; 25)
– Convite da Deputada Estadual Beth Sahão, para a Audiência Pública “Alimentação
Escolar de Qualidade: Quem Paga a Conta”, a realizar-se em 09/11/2017; 26) –
Convite do Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Vereador Milton Leite,
para Sessão Solene de entrega do Título de Cidadão Paulistano para o
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Excelentíssimo Senhor Dimas Eduardo Ramalho, que se realiza em 08/11/2017; 27)
– Convite do Pastor Titular e Presidente do Conselho da Igreja Presbiteriana de
Pirassununga, Rafael de Oliveira, para o evento comemorativo alusivo ao 35º
Aniversário de Igreja Presbiteriana de Pirassununga, que se realizou em 03/11/2017;
28) – Ofício do Vereador José Antonio Camargo de Castro, solicitando duas vias da
declaração, referente ao mês de outubro/2017, contendo o valor do subsídio mensal
e do INSS descontado; 29) – Convite do Comandante da Academia da Força Aérea,
Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin, para a Palestra do Programa de
Fortalecimento e Formação de Valores (PFV), que se realiza em 08/11/2017; 30) –
Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga, para a Audiência Pública, visando
a elaboração de Projeto de Lei para regulamentação do uso de equipamentos
públicos municipais, que se realiza em 08/11/2017; 31) – Convite da Loja Maçônica
Barão de Ramalho, para a Sessão Magna Pública relativa à data cívica da
Proclamação da República, que se realiza em 08/11/2017; 32) – Convite da
Prefeitura Municipal de Pirassununga, para o encerramento da Oficina de Dança e
Movimento (Programa de apoio ao Tempo Integral) com o musical “Estrela de Jóias”,
a realizar-se em 13/11/2017; 33) – Convite do Prefeito de Casa Branca, Marco César
Aga, para o Encontro Regional de Lideranças Políticas, a realizar-se em 09/11/2017.
As Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito
Municipal: 34) - Indicação nº 808/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar a cobertura de pelo menos, uma quadra junto ao Lago Municipal,
proporcionando melhor comodidade aos esportistas que frequentam aquele espaço
público; 35) - Indicação nº 809/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
instalar ao longo da Avenida Prudente de Moraes, antiga linha férrea da FEPASA,
aparelhos para o desenvolvimento de exercícios físicos, pois muitos são os
Munícipes que fazem caminhadas por aquela Avenida; 36) - Indicação nº 810/2017,
de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o
Prefeito Municipal estude a possibilidade de, em parceria com Faculdades privadas
ou estaduais, visando construir uma unidade com cursos de Educação Física e
Fisioterapia dentro do complexo do CEFE "Presidente Médici"; 37) - Indicação nº
811/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade,
promover a limpeza e corte dos matos que estão proliferando nas calçadas entorno
do prédio que abriga a UFS (Unidade de Saúde da Família), do Parque Clayton
Malamam; 38) - Indicação nº 812/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
competente da Municipalidade, promover a limpeza geral, corte dos matos que estão
proliferando na área verde existente na Rua Paulo Marquezini, Jardim Ferrari II; 39) Indicação nº 813/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de planejar atividades sociais junto
ao Lago Municipal Temístocles Marrocos Leite, em dias de feriados e finais de
semana, abrindo os portões para os Munícipes, com funcionamento dos pedalinhos
e dos brinquedos lá instalados e outras atividades; 40) - Indicação nº 814/2017, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente realizar o recapeamento
da Almeda João de Barro e ruas das adjacências, no Bairro Vertentes do Mamonal;
41) - Indicação nº 815/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar a fiscalização
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do Município, por seus Agentes, mais essencialmente nos finais de semanas e
feriados, proibir o comércio de ambulantes em Cachoeira de Emas que estão na
clandestinidade, prejudicando os comerciantes que regularmente estão instalados e
pagam seus impostos, bem como, impedir a atividade dos “flanelinhas” que cobram
estacionamentos em locais públicos; 42) - Indicação nº 816/2017, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar a troca das placas ou refaça as pinturas que sinalizam
os sinais de trânsito, bem como promover a pintura de faixas para pedestres e sinais
de “PARE”, nas Ruas dos loteamentos Jardim Rosim e Jardim Europa; 43) Indicação nº 817/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de designar varredores de ruas
para Jardim Itália e Jardim Veneza, mesmo que seja pelo menos uma vez por
semana, atendendo o justo pedido dos moradores daqueles bairros; 44) - Indicação
nº 818/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o
setor competente, realizar a manutenção e pintura do prédio que abriga o Projeto
Cuidando do Amanhã, junto a Vila Santa Fé; 45) - Indicação nº 819/2017, de autoria
do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de designar professor de Educação
Física para ministrar aulas para os alunos que estudam nas escolas dos bairros que
formam o chamado “Triângulo”, Jardins Morumbi, Bandeirantes e Brasília; 46) Indicação nº 820/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
designar professor de Educação Física para ministrar aulas para os alunos que
estudam nas escolas dos bairros da Vila São Pedro, Jardim Millenium, Vila Brasil e
Jardim Olímpio Felício; 47) - Indicação nº 821/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade realizar a
manutenção asfáltica das Ruas: Maria Helena Oliveira de Souza, Maria Conceição
Marcomini Belloni, Maria Apparecida Oliva dos Santos, João Milaré Sobrinho, João
Anzolim, Francisco Bernandochi, Elvira Zan Baldovinotti, Bazilio Baptista Pereira,
Anílbal Ramos e Alzira Godoy, Jardim Residencial Rio Verde; 48) - Indicação nº
822/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente realizar a troca das
lâmpadas queimadas que existem na rede elétrica, junto ao poste nas proximidades
do número 1.209, da Rua Antenor de Godoy, Vila Steola; 49) - Indicação nº
823/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique possibilidade realizar a manutenção asfáltica das Ruas Adolpho Trapani,
Antonia Bianco, Conceição Scatolini Denófrio, Duilio Pavão, Elizabete Aparecida
Galeni, Hilário Bercke, Ignez Rosolen Alves, Jair dos Santos, João Flores, João
Galassi, João Marquesini, José Prado dos Santos Filho, Justina Barion Borges,
Maria Aparecida Costa Aguiar e Avenida Paul Harris, Jardim Millenium; 50) Indicação nº 824/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de realizar a manutenção ou
recapeamento das Ruas dos Cisnes, Rua das Garças, Rua dos Jaburus, Rua dos
Paturis e Rua Lago Azul, Bairro Jardim do Lago; 51) - Indicação nº 825/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade, promover a
limpeza do terreno de propriedade do Município, localizado na Rua Guilherme Silva,
Jardim Pavesi, intimando, inclusive, os proprietários de lotes em estado de
abandono pelas Vilas de nossa cidade, para realizarem a limpeza, sob pena de o
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serviço ser prestado pela Municipalidade e cobrada a taxa respectiva prevista em Lei
Municipal; 52) - Indicação nº 826/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de realizar a manutenção ou
recapeamento das Ruas Orlando Tuckmantel, José Arlindo Dorta e Augusto Horácio,
Jardim Cidade Nova; 53) - Indicação nº 827/2017, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal, através do DEMUTRAN,
verifique a possibilidade de doravante, implementar em nossa cidade o sistema de
pintura de faixas para pedestres, em dimensão “3 D”, visando dar maior segurança
para os Munícipes quando da travessia das vias públicas; 54) – Pedido de
Informações n° 288/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, solicitando informações sobre o asfaltamento da Estrada Rural, que
inicia-se no prolongamento da Rua Manoel Leme Franco, passando pela Vila Real,
Jardim Ferrarezi; 55) – Pedido de Informações n° 289/2017, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, sobre médicos que atendem no
Centro de Especialidades Médicas “Irmã Leopoldina” e que são concursados pela
Prefeitura Municipal de Pirassununga, concursados pelo Estado de São Paulo e
contratados pelo convênio com a Santa Casa e Programa Saúde da Família; 56) –
Pedido de Informações n° 290/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre a retroescavadeira de prefixo 78;
57) – Pedido de Informações n° 291/2017, de autoria dos Vereadores Luciana
Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre a Semana Nenete de
Música Caipira; 58) – Pedido de Informações n° 292/2017, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre a
empresa DGB Engenharia e Construção Ltda, contratada para realizar o
recapeamento de vias públicas de nossa cidade; 59) – Pedido de Informações n°
293/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, solicitando
informações referentes as placas de sinalizações de trânsito, pinturas de faixas para
pedestres e pintura de solo nas ruas dos Jardim Veneza e Jardim Itália; 60) – Pedido
de Informações n° 294/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, solicitando informações sobre asfaltamento no bairro Jardim Ferrarezzi. A
seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 61) - Requerimento n° 846/2017, de autoria
de todos os Edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento do Senhor Major Aviador Reinaldo Ferreira Paranaiba. 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 846/2017 foi
aprovado por unanimidade de votos; 62) - Requerimento n° 847/2017, 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 de Campo
Anhanguera, que recepcionou o 5° Anhanguera Open de Voley de Praia de Duplas
mistas, no último dia 04 de novembro. 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 847/2017 foi aprovado por unanimidade
de votos; 63) - Requerimento n° 848/2017, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações a Corporação Musical Pirassununguense pelos
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115 anos de existência. Aprovado por unanimidade de votos; 64) - Requerimento n°
849/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por
mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao
Restaurante Tomate Cereja, que foi inaugurado no último dia 04 de novembro.
Aprovado por unanimidade de votos; 65) - Requerimento n° 850/2017, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza, e subscrito por mais oito edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a Guarda Civil
Municipal de Pirassununga que sempre trabalha para se aprimorar e oferecer o
melhor para a segurança pública de nossa cidade. Aprovado por unanimidade de
votos; 66) - Requerimento n° 851/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações a Igreja Presbiteriana, que comemora neste ano
os seus 35 anos de existência em nossa cidade. Aprovado por unanimidade de
votos; 67) - Requerimento n° 852/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais cinco edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações a Diretoria de Ensino de Pirassununga, que
realizou no último dia 31 de outubro, o 1º Concurso “Talentos da Regional”.
Aprovado por unanimidade de votos; 68) - Requerimento n° 853/2017, 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 jovem atleta João
Pedro Iseppe, que no último dia 31 de outubro assinou contrato com o São Paulo
Futebol Clube por quatro anos, para defender as cores do Tricolor. Aprovado por
unanimidade de votos; 69) - Requerimento n° 854/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Hermínia Geraldo Saidel. Aprovado por unanimidade de votos; 70) - Requerimento
n° 855/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por
mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao
Projeto Mais Árvores que no último dia 05 de novembro realizou o plantio de 53
árvores nativas em uma praça com acesso pela Av. Germano Dix ao lado da
Faculdade de Engenharia e Agrimensura, na Rua Semiramis Vieira de Moraes.
Aprovado por unanimidade de votos; 71) - Requerimento n° 856/2017, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações aos novos membros da
Academia Pirassununguense de Letras, Artes, Ciências e Educação - APLACE, que
tomaram posse no último dia 04 de novembro. Aprovado por unanimidade de votos;
72) - Requerimento n° 857/2017, 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 a Igreja Evangélica Assembleia de
Deus - Ministério Madureira da Zona Norte, que neste mês de novembro completa 1
ano de existência. Aprovado por unanimidade de votos; 73) - Requerimento n°
858/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado”, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Conselho de Pastores de Pirassununga, pois no último
dia 31 de outubro a Reforma Protestante completou 500 anos de existência.
Aprovado por unanimidade de votos; 74) - Requerimento n° 859/2017, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por
mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Pirassununga, pela realização de
casamentos sociais, sem a cobrança de emolumentos. Aprovado por unanimidade
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de votos; 75) - Requerimento n° 860/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento do Senhor Kamal Taufic Nacif. Aprovado por
unanimidade de votos; 76) - Requerimento n° 861/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao 1º Pelotão de Policiamento Ambiental de Pirassununga,
pelo intenso trabalho que realiza em Pirassununga. Aprovado por unanimidade de
votos; 77) - Requerimento n° 862/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao Deputado Federal Ricardo Izar que realiza um eficiente trabalho
em prol da saúde animal e meio ambiente desde 2010. Aprovado por unanimidade
de votos; 78) - Requerimento n° 863/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos
de elevadas congratulações aos voluntários do “Projeto Amigos Nota 10”, pelo
intenso trabalho realizado, cuidando do campo e de toda a área do Campo de
Futebol “Elcio Moraes Delfino” do Jardim das Laranjeiras. 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 José Antonio Camargo de Castro, aparteado pelo Vereador Natal
Furlan. A seguir, usou da palavra na tribuna, o já inscrito Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, aparteado pelos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa, Natal
Furlan, José Antonio Camargo de Castro e Luciana Batista. Em seguida, usou da
palavra na tribuna o já inscrito Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pelos
Vereadores Luciana Batista e Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”.
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 pelos Vereadores Luciana Batista e Natal Furlan. A seguir, dispensou o
usou da palavra o Vereador Jeferson Ricardo do Couto. 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 José Antonio Camargo de Castro. Não
havendo mais inscritos, o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia e comunicou que
não existe projeto em pauta para discussão, passando para a fase da explicação
pessoal. A seguir, 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 Paulo Eduardo Caetano Rosa. Não havendo mais Vereadores inscritos e
nada 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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