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Ata nº 2932 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 14 de novembro de 2017. Ao décimo quarto dia do mês de novembro de dois mil
e dezessete, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2932ª 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 2931 da Sessão Ordinária de 07 de
novembro 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
172/2017, do Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
138/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a qualificar como organizações
sociais as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades
sejam dirigidas à saúde, e dá outras providências. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 02) – Ofício
nº 175/2017, do Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei Complementar que
recebeu o nº 09/2017, que dispõe sobre criação de Cargos em Comissão e
Redenominação de Emprego no Quadro de Pessoal do Serviço de Água e Esgoto
de Pirassununga – SAEP. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 03) – Ofício GAB nº 670/2017, do
Prefeito Municipal, em atenção ao 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;
04) – Ofício GAB nº 672/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 05) – Ofício
GAB nº 675/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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 serviços destinados à melhoria do
planejamento, processos e controle de dados da Secretaria Municipal de Educação;
06) – Ofício GAB nº 676/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 07) –
Ofício GAB nº 677/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 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; 08) – Ofício GAB
nº 678/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
262/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
solicitando informações sobre a Feira Municipal de Artes e Artesanato do Centro
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Comercial “Eunice Alves Rosa”, assim como a da Fepasa, Centro de Convenções e
nas bancas das feiras livres em Cachoeira de Emas; 09) – Ofício GAB nº 681/2017,
do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 291/2017, de autoria
dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre
a Semana Nenete de Música Caipira; 10) – Ofício GAB nº 682/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 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; 11) – Ofício nº 003 do Secretário
Municipal de Finanças, Cláudio Rolim da Silveira, encaminhando os Balancetes da
Receita e da Despesa, correspondentes a Prestação de Contas dos deses de
janeiro, fevereiro, março, abril, maio junho e julho/2017 da Prefeitura Municipal de
Pirassununga; 12) – Ofício nº 006 do Secretário Municipal de Finanças, Cláudio
Rolim da Silveira, solicitando o Termo de Posse original do Sr. Prefeito Ademir Alves
Lindo, para realização de autenticação em cartório; 13) – Ofício SMS 112/2017 do
Secretário Municipal de Saúde, Dr. Edgar Saggioratto, encaminhando Ata referente à
59ª Audiência Pública da Saúde, realizada em 26/09/2017; 14) – Ofício nº 61/2017 –
PGM, do Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior,
encaminhando o Termo de Colaboração 17/2017, entabulado entre o Município e a
“União Municipal Espírita de Pirassununga”; 15) – Ofício nº 62/2017 – PGM, do
Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando
o Termo de Colaboração 18/2017, entabulado entre o Município e o “Lar de
Transição Casa da Fraternidade”; 16) – Ofício nº 63/2017 – PGM, do Procurador
Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando o Termo de
Colaboração 15/2017, entabulado entre o Município e o “Lar de Transição Casa da
Fraternidade”; 17) – Ofício nº 65/2017 – PGM, do Procurador Geral do Município,
Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando o Termo de Colaboração
16/2017, entabulado entre o Município e a “Casa Renascer Comunidade Terapêutica
de Apoio ao Dependente Químico e ao Alcoólatra”; 18) – Ofício da Diretora Maria
Helena Zoéga Maialle, do Colégio Liceu Vivere, parabenizando pela realização da
Sessão Solene de entrega de Títulos de “Cidadão Pirassununguense” e “Honra ao
Mérito”, pela Câmara Municipal; 19) – Ofício GP CM nº 525/2017, do Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado Cauê Macris,
agradecendo e justificando ausência na Sessão Solene de entrega de Títulos de
“Cidadão Pirassununguense”; 20) – Ofício GP CM nº 525/2017, do Comandante da
Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin, agradecendo e
justificando ausência na Audiência Pública que se realizará em 20/11/2017; 21) –
Ofício nº 0001-2017/2019, do Presidente do Clube Pirassununga, Sérgio Roberto
Baiocco Júnior, comunicando a constituição da Diretoria Executiva eleita para o
biênio 20147/2019, bem como os Presidentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal;
22) – Ofício da Câmara Municipal de Carapicuíba, encaminhando Moção de Repúdio
nº 149/2017, de autoria do Vereador Fábio Fernando dos Reis Silva “Fabinho Reis”,
quanto ao corte de despesas pelo Governo Federal dos serviços, programas e
projetos de Assistência Social; 23) – Ofício nº 1678/2017/CFA, do Presidente do
Conselho Federal de Administração, referente ao Índice CFA de Governança
Municipal (IGM-CFA); 24) – Ofício nº 089/2017, do Deputado Estadual Roberto
Massafera, e resposta ao Requerimento nº 434/2017, de autoria de todos os Edis,
solicitando que seja autorizado o 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; 25) –
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Convite da Câmara Municipal de Itatiba, para a Exposição “Expressões” do artista
Sérgio Stocco, que se realizou em 10/11/2017; 26) – Ofício da Subsecretaria de
Relacionamento com Municípios, em resposta ao Requerimento nº 58/2017, de
autoria de todos os edis, solicitando que se empenhem meios para construção de
trevo na Rodovia SP-225, para acesso à Estrada Municipal Rafael Rosolem; 27) –
Ofício do Comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária, Capitão PM
Marcelo Estevão de Oliveira, encaminhando o nome dos indicados ao título de
“Policial Militar do Ano”; 28) – Ofício da Gerência Executiva de Governo da Caixa
Econômica Federal, informando o crédito de recursos financeiros, no valor de R$
122.925,00 referente a Contrato de Repasse nº 8100000/2017, que tem por objetivo
“Infraestrutura urbana – pavimentação asfáltica”; 29) – Convite da Prefeitura
Municipal de Pirassununga, para abertura da 23ª Semana Thatu Pereira de Música,
a qual se realizará em 16/11/2017; 30) – Convite da Coordenadora Estadual de
Políticas para a População Negra e Indígena da Secretaria da Justiça e da Defesa
da Cidadania, Elisa Lucas Rodrigues, para a “Roda de Conversa – Saúde da
População Negra”, a qual se realizará em 16/11/2017; 31) – Convite do Comandante
da 3ª Companhia de Polícia Militar de Pirassununga, Capitão PM Neymar Pereira
dos Santos, para a formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e
à Violência (PROERD), a qual se realizará em 24/11/2017; 32) - Convite do
Comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin,
para a Solenidade de Declaração dos novos Aspirantes da Aeronáutica, Turma
FENRIR, a qual se realizará em 08/12/2017; 33) – Ofício da Câmara Municipal de
Ituverava, solicitando o encaminhamento da Lei Complementar nº 154, de 01 de
novembro de 2017, que altera o Código Tributário e Lei Complementar nº 81/2007, o
Código Tributário; 34) – 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 de som,
para reunião que versará sobre ações voltadas à juventude do município, a realizarse em 23/11/2017; 35) – Ofício do Presidente da Câmara Municipal, Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, encaminhando os Balancetes da
Receita e Despesas, referente ao mês de Outubro/2017; 36) – Projeto de Lei
Complementar nº 10/2017, de autoria dos Vereadores Jeferson Ricardo do Couto e
Vitor Naressi Netto, que autoria o Poder Executivo a fixar e cobrar preço público pela
ocupação do espaço de solo em áreas públicas municipais pelo sistema de
posteamento de rede de energia elétrica, de iluminação pública e outros, e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 37) – Informativo da Agência Reguladora dos
Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, edição
nº 28 de setembro/2017; 38) – Informativo Giuliani nel Mondo, Ano 12, edição nº 3
de julho-setembro/2017. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram
encaminhados ao Prefeito Municipal: 39) - Indicação nº 828/2017, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar a limpeza geral da praça que se localiza do lado debaixo
da FEPASA, na Rua XV de Novembro, promovendo o corte de grama, pintura e
reparos necessários nos brinquedos para crianças lá instalados; 40) - Indicação nº
829/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente
promover a reativação da pintura de solo existente nas imediações da Igreja Santo
Antônio, defronte a padaria do Marcondes, bem como pintar no local, faixas para
pedestres, devido o grande movimento de fiéis naquelas imediações; 41) - Indicação
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nº 830/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de realizar um programa de
monitoramento com a integração das câmeras particulares, tudo para diminuir os
índices de criminalidade; 42) - Indicação nº 831/2017, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de pagar, em
unidades particular, por exames de endoscopia, mamografia e ultrassom, tendo em
vista que o Município não está disponibilizando esses serviços médicos para a
população; 43) - Indicação nº 832/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de ordenar a
regularização da emissão de notas fiscais eletrônicas o mais rápido possível; 44) Indicação nº 833/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar a fiscalização percorrer a Rua Antônio Angelino Conceição, Vila São
Jorge, verificando os imóveis que estão desprovidos de calçadas, intimando os
proprietários a construí-las, sob pena de a Administração realizar os serviços e
cobrar a taxa respectiva, nos termos da Lei Municipal; 45) - Indicação nº 834/2017,
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,
antes de plantar a árvore do tipo Ipê, verificar se o local é apropriado para receber a
muda, pois poderá no futuro causar transtornos na rede de iluminação; 46) Indicação nº 835/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
designar varredores de ruas para o Jardim Primavera; 47) - Indicação nº 836/2017,
de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar seja reativada a
pintura do nome da EMEIEF”, da Vila São Pedro, “Professora Zuleika Vélide de
Francheschi Veloso”, tendo em vista que a denominação se encontra apagada e
dificulta a visualização do nome da homenageada; 48) - Indicação nº 837/2017, de
autoria dos Vereadores Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado” e
Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de
implantar em nosso Município o programa IPTU Zero; 49) - Indicação nº 838/2017,
de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente, promover a manutenção da Estrada
Rural do Bairro Santa Tereza, proporcionando melhores condições de tráfego para
os proprietários de terras daquela região; 50) - Indicação nº 839/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar o setor competente, promover o recapeamento do leito asfáltico no
cruzamento das Ruas Vitória com a Florianópolis, Vila Belmiro; 51) - Indicação nº
840/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente, ou através do SAEP
(Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga) promover o nivelamento das tampas
de inspeção de esgoto nas ruas e vias públicas da cidade, visando minimizar as
probabilidades de acidentes e avarias nos veículos; 52) - Indicação nº 841/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar a poda das árvores existentes na Rua Sidney Franzin
Stipp, Jardim das Laranjeiras; 53) - Indicação nº 842/2017, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de colocar à disposição da Secretaria de Esportes, a Guarda
Municipal, enfermeiros e ambulâncias, para promoverem a ordem e eventualmente
os primeiros socorros, em caso de acidentes, com os jogadores e membros das
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torcidas, no próximo dia 19 de novembro, quando ocorrerá a final do campeonato
varzeano da 2º divisão; 54) - Indicação nº 843/2017, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente realizar os reparos necessários na Praça Pública,
localizada entre a Avenida Santos Dumont e Rua Governador Pedro de Toledo,
consistentes em consertos na calçada, instalação de playgroud para a diversão das
crianças, bem com, reparos na rede de iluminação Pública; 55) – Pedido de
Informações n° 295/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, solicitando
informações sobre a aquisição de gêneros alimentícios dos produtores rurais de
Pirassununga para o Programa de Alimentação Escolar; 56) – Pedido de
Informações n° 296/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, solicitando informações referentes a obras para acesso da Avenida
Juca Costa à Rodovia SP 225; 57) – Pedido de Informações n° 297/2017, de autoria
dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre
a empresa Nplan Comunicações Ltda-ME, e a divulgação de vídeos do Senhor
Prefeito junto à rede social Facebook; 58) – Pedido de Informações n° 298/2017, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando
informações referentes as matrículas das crianças da Escola Rural “Ana Mahnic
Daniel” do Bairro Bonfim; 59) – Pedido de Informações n° 299/2017, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, solicitando informações em relação à
abertura de cadastro no MEI (Micro Empreendedor Individual); 60) – Pedido de
Informações n° 300/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa,
solicitando informações sobre execução de licitação para a contratação de Empresa
Especializada para a realização de transporte público em nossa cidade; 61) –
Pedido de Informações n° 301/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, solicitando informações sobre contratação de Operador de Máquinas e
também Encarregado de Setor – Transportes Internos; 62) – Pedido de Informações
n° 302/2017, de autoria dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa, Luciana
Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre aumentos nos valores de
cobrança neste mês, nas constas de água; 63) – Pedido de Informações n°
303/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando
informações sobre o valor gasto pela Municipalidade para Inauguração da Estação
de Captação de Água do Rio do Roque em emissora de televisão; 64) – Pedido de
Informações n° 304/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
solicitando informações referentes a veículos adquiridos recentemente pelo SAEP;
65) – Pedido de Informações n° 305/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, solicitando informações referentes ao pagamento de horas
extraordinárias junto ao Serviço de Água e Esgoto de nossa cidade (SAEP); 66) –
Pedido de Informações n° 306/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, solicitando informações referentes ao Pronto Atendimento Médico da
Zona Norte - PAM da Zona Norte. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos requerimentos: 67) Requerimento n° 864/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, e subscrito
por mais sete edis, para que o presente requerimento seja encaminhado ao
Excelentíssimo Senhor Secretário da Casa Civil do Governo do Estado de São
Paulo, Samuel Moreira da Silva Junior, e ao Ilustríssimo Senhor Chefe da Seção
Técnica RC 13.3 do Departamento de Estradas de Rodagem, Engenheiro Og Fray
para que encaminhem a esta Casa de Leis cópia do projeto concluído da ampliação
da Rodovia SP 201 - "Prefeito Euberto Nemésio Pereira de Godoy". Aprovado por
unanimidade de votos; 68) - Requerimento n° 865/2017, de autoria dos Vereadores
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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
Nilson Aparecido Martins - “Balinha”. 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 865/2017 foi aprovado por unanimidade de votos; 69) Requerimento n° 866/2017, 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 Elena de Carvalho.
Aprovado por unanimidade de votos; 70) - Requerimento n° 867/2017, 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 Helena Milanez Bueno. Aprovado por unanimidade de votos; 71) Requerimento n° 868/2017, 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 Jeferson Reis de Sousa Meira.
Aprovado por unanimidade de votos; 72) - Requerimento n° 869/2017, 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 da Gracia Ferreira Marcucci. Aprovado por unanimidade de votos;
73) - Requerimento n° 870/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Benedito Pinheiro. Aprovado por
unanimidade de votos; 74) - Requerimento n° 871/2017, de autoria dos Vereadores
José Antonio Camargo de Castro e Leonardo Francisco Sampaio de Souza, e
subscrito por mais cinco edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações a Loja Maçônica Barão de Ramalho que realizou, no último dia 08 de
novembro, a Sessão Magna Pública relativa à data cívica da Proclamação da
República. 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 871/2017 foi aprovado por unanimidade de votos; 75) Requerimento n° 872/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, e subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora Antonia Jacintho
Sinotti. Aprovado por unanimidade de votos; 76) - Requerimento n° 873/2017, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à EMAIC CPC “Prof.
Daniel Caetano do Carmo”, pelo encerramento da Oficina de Dança e Movimento
que faz parte do Programa de Apoio ao Tempo Integral com a apresentação do
musical "Estrela de Joias", no último dia 13 de novembro. Aprovado por unanimidade
de votos; 77) - Requerimento n° 874/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Senhor Rafael Aparecida Mitestanha pela assunção de
Síndico dos Blocos G 12, G 13 e G 14 do Conjunto Habitacional Anversa. Aprovado
por unanimidade de votos; 78) - Requerimento n° 875/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a todos os diretores de escola, pois
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em 12 de novembro foi comemorado “O Dia do Diretor de Escola”. Aprovado por
unanimidade de votos; 79) - Requerimento n° 876/2017, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais oito
edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal José Olimpio Silveira
Morais, o Missionário José Olímpio interceda por Pirassununga, visando destinar o
importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 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; 80) Requerimento n° 877/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais seis edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações ao Pastor Raimundo Nonato Moreira Santos da
Assembleia de Deus Ministério Belém da Vila São Pedro, pelo excelente trabalho
social que desenvolveu em nossa cidade. Aprovado por unanimidade de votos; 81) Requerimento n° 878/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Magnólia Nogueira Azevedo Ramos.
Aprovado por unanimidade de votos; 82) - Requerimento n° 879/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações a Igreja O Brasil Para Cristo em
Pirassununga que realizou, no último dia 11 de novembro, a Cruzada Missionária na
Escola Iran Rodrigues da Vila Santa Fé. Aprovado por unanimidade de votos; 83) Requerimento n° 880/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a
Loja Gabizza está completando 1 ano de existência. Aprovado por unanimidade de
votos; 84) - Requerimento n° 881/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao Restaurante BRFitness Delivery, especializado em alimentação
saudável, que foi inaugurado no dia 10 de novembro de 2017. Aprovado por
unanimidade de votos; 85) - Requerimento n° 882/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que o Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual José Roberto Aprillanti Júnior interceda por Pirassununga,
visando destinar o importe de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para recapeamento
asfáltico das ruas de nossa cidade. Aprovado por unanimidade de votos; 86) Requerimento n° 881/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Major PM Fábio Luis Poletti, que recentemente concluiu
o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, que formou, no último dia 06 de setembro,
67 Policiais Militares de nosso Estado. 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. 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 Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, aparteado
pelos Vereadores Jeferson Ricardo do Couto, Natal Furlan, José Antonio Camargo
de Castro e Vitor Naressi Netto. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, aparteado pelo Vereador Jeferson Ricardo
do Couto. Em seguida, usou da palavra na tribuna a já inscrita Vereadora Luciana
Batista. Continuando, usou da palavra na tribuna, o já inscrito Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, aparteado pelo Vereador Natal Furlan. Logo após, usou da
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palavra na tribuna o já inscrito Vereador Vitor Naressi Netto, aparteado pelos
Vereadores Jeferson Ricardo do Couto e Natal Furlan. 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. 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. Dispensou o usou da
palavra o já inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. 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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