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Ata nº 2933 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 21 de novembro de 2017. Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de dois
mil e dezessete, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início
a 2933ª 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 2932 da Sessão Ordinária de 14 de
novembro de 2017, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada.
Neste momento, o Sr. Presidente solicitou suspensão da Sessão por 5 minutos para
assinatura das proposituras e discussão sobre Projeto de Lei pelos 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
176/2017, do Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
139/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência de
recursos financeiros à Associação Beneficente Alda Miranda Matheus - AMMA e dá
outras providências, visando a execução do “Projeto AMMA – Família atuante, aluno
brilhante”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 02) – Ofício nº 177/2017, do Prefeito Municipal
encaminhando Projeto de Lei Complementar que recebeu o nº 11/2017, que visa
alterar a Lei Complementar nº 81/2007, que instituiu o Código Tributário Municipal .
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 03) – Ofício GAB nº 685/2017, do Prefeito Municipal, em
atenção ao 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; 04) – Ofício GAB nº
686/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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; 05) – Ofício GAB nº
691/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao 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;
06) – Ofício GAB nº 692/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações nº 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; 07) – Ofício GAB nº 693/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 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
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ocasião da 23ª Semana Nenete de Música Caipira; 08) – Ofício GAB nº 694/2017,
do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 276/2017, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações referentes
ao concurso para contratação de Guardas Civis Municipais; 09) – Ofício nº S/N da
Diretora Regional do Centro do Professorado Paulista, Profª Gizelda Grüninger
Gomes Costa, agradecendo o envio do Requerimento nº 755/2017, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, congratulando todos os Professores de
nosso Município, pela passagem de sua data maior; 10) – Ofício nº 320/17, do
Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga,
Moacyr Fonseca Junior, solicitando alteração do valor destinado ao Atendimento
Educaional Especializado do município, com base no valor previsto no Orçamento;
11) – Ofício do Comandante do 1º Pelotão de Policiamento Ambiental de
Pirassununga, 1º Tenente PM Ivo Fabiano Morais, encaminhando o nome dos
indicados ao título de “Policial Militar do Ano”; 12) – Ofício nº 453/2017, da Dirigente
Regional de Ensino, Maria Auxiliadora Firmo da Silva Campos, agradecendo o envio
do Requerimento nº 755/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, congratulando todos os Professores de nosso Município, pela passagem de
sua data maior; 13) – Ofício de Josoe dos Sanots Lubas, solicitando informações
quanto a legislação referente a descarte de cartuchos e toners descarregados
inservíveis; 14) – Ofício GBA-IB nº 341/2017, do Deputado Estadual Itamar Borges,
em atenção ao Requerimento nº 772/2017, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza, Moção de Apoio à justa reivindicação do Sindicato
dos Policiais Civil da Região de Campinas referente a defasagem do efetivo de
todas as carreiras que compõem a Polícia Civil de São Paulo; 15) – Ofício de Fábio
Roberto Medeiros Pavão, encaminhando abaixo-assinado dos moradores do bairro
Jardim Ferrarezzi, solicitando explicações do Prefeito Municipal e empresa de
recapeamento sobre os serviços realizados; 16) – Convite da Dirigente Regional de
Ensino, Maria Auxiliadora Firmo da Silva Campos, para inauguração do “memorial
da Diretoria de Ensino: Região de Pirassununga”, a qual se realizará em 12/12/2017;
17) – Convite da União dos Vereadores do Estado de São Paulo (UVESP), para o
Seminário Estadual “Alternativas de Desenvolvimento 2017”, o qual se realizará em
24/11/2017; 18) – Convite da Prefeitura Municipal de Pirassununga, para a
apresentação da Banda Sinfônica do Conservatório Municipal “Cacilda Becker”,
realizado em 18/11/2017; 19) – Ofício dos Vereadores Edson Sidinei Vick, Luciana
Batista, Paulo Eduardo Caetano Rosa e Vitor Naressi Netto, solicitando alteração da
data de 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 realizar-se em 27/11/2017; 20) – Projeto de Lei nº 140/2017, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, que dispõe sobre o “Programa Disque Árvore”
e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 21) – Projeto de Lei nº 141/2017, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, que institui a Semana de Prevenção,
Conscientização e Combate ao HPV no município de Pirassununga e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 22) – Projeto de Lei nº 142/2017, de autoria do
Vereador Edson Sidinei Vick, que institui o Dia do Servidor Municipal e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres. As Indicações e Pedidos de Informações a seguir
foram encaminhados ao Prefeito Municipal: 23) - Indicação nº 844/2017, de autoria
do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a
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possibilidade de determinar o SAEP (Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga),
por seus Agentes, verificar a origem do mau cheiro que exala das águas do Ribeirão
São Joaquim, pois pode haver despejo de esgoto no referido Ribeirão, e tendo em
vista que o Ribeirão São Joaquim ser afluente do Rio Descaroçador, pode haver
contaminação também das águas desse Rio; 24) - Indicação nº 845/2017, de autoria
do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente realizar a construção de calçada
para pedestres nas proximidades do campo de futebol localizado no Jardim Olímpio
Felício; 25) - Indicação nº 846/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
competente realizar a construção de calçadas para pedestres nos fundos do
Residencial Suzana; 26) - Indicação nº 847/2017, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente realizar a limpeza geral do imóvel localizado na Rua
Santo Antônio nº 399, Vila Bráz, pois está abandonado de há muito tempo, servindo
como criadouro de insetos peçonhentos; 27) - Indicação nº 848/2017, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito
Municipal estude possibilidade de criar um Fundo Municipal Financeiro para melhor
gestão do Conselho Municipal de Saúde; 28) - Indicação nº 849/2017, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito
Municipal estude possibilidade de manter contato com o SENAI para que este
desenvolva cursos ligados à produção de cachaça, contribuindo ao desenvolvimento
de nossa cidade; 29) - Indicação nº 850/2017, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de vincular as bolsas de estudos que fornece para os alunos das
diversas Faculdades, a necessidade de prestarem estágios gratuitos para a
Administração, junto aos eventos sociais que o Município realiza, de conformidade
com a especialidade dos universitários, beneficiários das bolsas de estudos; 30) Indicação nº 851/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de incluir na grade curricular das
Escolas do Município, aulas de músicas, visando incentivar os alunos a
desenvolverem o gosto por essa arte; 31) - Indicação nº 852/2017, de autoria dos
Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal estude possibilidade de
promover campanhas para incentivar o registro de veículos de fora em nossa
cidade, fazendo com que Pirassununga goze de maior arrecadação de IPVA; 32) Indicação nº 853/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
organizar, através da Secretaria Municipal de Esportes, um Campeonato de Futebol
entre os Servidores Municipais, visando uma maior interação entre os trabalhadores
do Município; 33) - Indicação nº 854/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de conceder um prazo de 180 (cento e oitenta dias), para que os
moradores do Jardim Santa Clara, regularizem seus imóveis junto ao cadastro da
Municipalidade, pois não possuem condições financeiras imediatas, para solucionar
e regularizar seus imóveis; 34) - Indicação nº 855/2017, de autoria do Vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
erifique a possibilidade de organizar, através da Secretaria Municipal de Esportes,
um campeonato de Futsal entre os fiéis de todas as Igrejas existentes no Município,
cujos jogadores seriam escolhidos junto às diversas Igrejas visando maior interação
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entre os devotos; 35) - Indicação nº 856/2017, 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 nas divisões acima elucidadas para beneficiar munícipes em
geral, comércio local, cofres públicos e a APAE; 36) – Pedido de Informações n°
307/2017, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick, Luciana Batista e Paulo
Eduardo Caetano Rosa, solicitando informações referentes a emissão de Nota Fiscal
no Município; 37) – Pedido de Informações n° 308/2017, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre a premiação de
atletas neste ano de 2017, pelo Fundo de Assistência do Esporte (FAE); 38) –
Pedido de Informações n° 309/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre o funcionamento do Centro de
Excelência de Ginastica Olímpica “Antenor Jacinto de Souza – Sinhô”; 39) – Pedido
de Informações n° 310/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, solicitando informações sobre ações já realizadas constantes no Projeto
de Lei nº 110/2017, que visa estabelecer o Plano Plurianual do Município para o
Período de 2018 a 2021; 40) – Pedido de Informações n° 311/2017, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações referentes
a obra para a construção de uma Unidade de Saúde da Família do Jardim Itália
visando substituir a Unidade de Saúde da Família da Vila Pinheiro; 41) – Pedido de
Informações n° 312/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
solicitando informações sobre grande serviço de contenção de água realizado no
Aeroclube de Pirassununga; 42) – Pedido de Informações n° 313/2017, de autoria
dos Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno e Vitor Naressi Netto, solicitando
informações referentes a abertura de loteamentos nos últimos 10 anos. A seguir, o
Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 43) - Requerimento n° 884/2017, de autoria
do Vereador Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Senhor Fabio Rodrigo do Carmo
pelos eventos realizados em nosso Município, inclusive intermediação em
espetáculos realizados no Centro de Convenções “Prof. Dr Fausto Victorelli” e Teatro
Municipal “Cacilda Becker”. 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 884/2017 foi aprovado por unanimidade
de votos; 44) - Requerimento n° 885/2017, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei
Vick, Luciana Batista e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais cinco edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento do Senhor Sandro Bercho. 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 885/2017 foi aprovado por unanimidade de votos; 45) Requerimento n° 886/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pela realização de
Semana “Thatu Pereira” de Música. Aprovado por unanimidade de votos; 46) Requerimento n° 887/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à família
-4-

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811
Estado de São Paulo
E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Antônio Cláudio
Landgraf Doricio. Aprovado por unanimidade de votos; 47) - Requerimento n°
888/2017, 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 do Padre Vladimir Barbosa Hergert. Aprovado por
unanimidade de votos; 48) - Requerimento n° 889/2017, 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 do Senhor
Waldemar de Oliveira - “Marzinho”. Aprovado por unanimidade de votos; 49) Requerimento n° 890/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson
Sidinei Vick, Wallace Ananias de Freitas Bruno, Paulo Eduardo Caetano Rosa e Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais quatro edis, para que sejam consignados votos
de elevadas congratulações ao Ilustríssimo Senhor Delegado de Polícia Judiciária,
Dr. Maurício Miranda Queiroz e sua equipe pelo empenho na condução do Inquérito
Policial que apurou a morte do adolescente Guilherme Henrique Dias Coelho.
Aprovado por unanimidade de votos; 50) - Requerimento n° 891/2017, de autoria do
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações à Banda Sinfônica do
Conservatório Municipal “Cacilda Becker” por sua apresentação na Semana Thatu
Pereira de 2017, no Centro de Convenções “Professor Doutor Fausto Victorelli” no
último dia 18 de novembro. Aprovado por unanimidade de votos; 51) - Requerimento
n° 892/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por
mais nove edis, para que o presente requerimento, após aprovação pelo Plenário,
seja encaminhado à Agência dos Correios de nossa cidade para que responda a
solicitação de informações sobre seu atendimento. Aprovado por unanimidade de
votos; 52) - Requerimento n° 893/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos
de elevadas congratulações aos músicos de nossa cidade pela passagem de seu
dia, que será celebrado em 22 de novembro. Aprovado por unanimidade de votos;
53) - Requerimento n° 894/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais nove edis, para que o Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado de São Paulo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho se sensibilize pela
necessidade de nossa população e autorize a vinda de um Curso Técnico em Açúcar
e Álcool, proporcionando novo curso à ETEC Paula Souza. Aprovado por
unanimidade de votos; 54) - Requerimento n° 895/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao Comandante do Posto de Bombeiros de Pirassununga,
1º Tenente Michel Leme Beraldo, pela representação do Brasil na Convenção para
Proibição de Armas Químicas na cidade do México. Aprovado por unanimidade de
votos; 55) - Requerimento n° 896/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Sebastião Pavani. Aprovado por
unanimidade de votos; 56) - Requerimento n° 897/2017, de autoria dos Vereadores
Vitor Naressi Netto e Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais sete edis, para
que sejam consignados votos de elevadas congratulações a todos os conselheiros
tutelares de nosso Município, em homenagem ao seu dia comemorado em 18 de
novembro. Aprovado por unanimidade de votos; 57) - Requerimento n° 898/2017, de
autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e José Antonio Camargo de Castro, e
subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Rita de Cássia Fusca Pedro. Aprovado
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por unanimidade de votos; 58) - Requerimento n° 899/2017, de autoria dos
Vereadores Vitor Naressi Netto e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações às atletas do vôlei adaptado e ao Técnico André Francisco Kerr
Sampaio Souza, que representaram muito bem Pirassununga na liga da Associação
Pró Voleibol (APV). Aprovado por unanimidade de votos; 59) - Requerimento n°
900/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por
mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a
Associação dos Criadores de Bicudos e Curiós de Pirassununga por ter
recepcionado, recentemente, o Torneio Estadual da Federação Paulista de
Passaricultores, atraindo muitos simpatizantes e criadores. Aprovado por
unanimidade de votos; 60) - Requerimento n° 901/2017, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais nove edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações aos times vencedores do
Campeonato Municipal de Futebol Amador, o Varzeano da Segunda Divisão, cuja
final aconteceu dia 19 de novembro, no Centro Comunitário da Vila Brasil. 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 Natal Furlan 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. 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 Eduardo Caetano Rosa. Logo
após, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Natal Furlan, aparteado pelos
Vereadores Vitor Naressi Netto e Edson Sidinei Vick. Em seguida, usou da palavra
na tribuna o já inscrito Vereador José Antonio Camargo de Castro. Neste momento,
o Sr. Presidente, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitou ao
Vice-Presidente Vereador Edson Sidinei Vick que assumisse a direção dos
trabalhos. Continuando, usou da palavra na tribuna, o já inscrito Vereador Jeferson
Ricardo do Couto. Dispensou o usou da palavra o já inscrito Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho. Não havendo mais inscritos, o Sr. Presidente
passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA DISCUSSÃO da Mensagem Aditiva ao
Projeto de Lei Complementar nº 07/2017, de autoria do Executivo Municipal, 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. Em
discussão, uso da palavra o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. Colocado
em votação, o Projeto de Lei Complementar nº 07/2017 foi aprovado por
unanimidade dos votos. A seguir, o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário se
haviam Vereadores inscritos para falar na Explicação Pessoal. Não havendo
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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