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Ata nº 2893 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga,
realizada dia 14 de fevereiro de 2017. Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano
dois mil e dezessete, às 20 horas, na Sala das Sessões “Dr. Fernando Costa”, teve
início a 2893ª 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 2892ª, da Sessão Ordinária
de 07.02.2017, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, que procedesse com a leitura do Expediente. Neste momento o
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa requereu a dispensa da leitura do
Expediente, Indicações e Pedidos de Informações, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos. Logo o Senhor Presidente determinou que constasse da Ata
o Expediente: 01) Convite da APRIMORE Excelência em Consultoria e Capacitação
e ABRACAM – Associação Brasileira de Câmara Municipais para Curso de
Formação e Qualificação de Vereadores, de 14 a 16 de março de 2017, Brasília-DF;
02) E-mail do Centro de Estudos da Administração Pública para participar do
Programa de Formação de Início de Mandato – Módulo I – Organização e
Funcionamento das Câmara Municipais, que se realizará nos dias 21 a 24 de
fevereiro de 2017 em São Paulo-SP; 03) E-mail do Instituto Cidadania convidando
os Senhores Vereadores para participar do 25º Seminário para Gestores Públicos,
programado para ocorrer nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2017, no Município de
São Paulo; 04) - E-mail do Instituto Cidadania informando que o 25º Seminário para
Gestores Públicos, programado para ocorrer nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2017,
no Município de São Paulo, não obteve quorum mínimo para sua elaboração na
referida data; 05) – E-mail do Conselho Nacional de Assistência Social
comunicando a realização dos dias 08 e 09 de fevereiro a primeira reunião de 2017;
06) – Informativo Regulação da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento
das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, nº 25, dezembro/2016; 07) –
Revista Reporter FECOMERCIÁRIOS da Federação dos Comerciários do Estado
de São Paulo – Ano 22 – nº 242 – Out/Dez – 2016; 08) – E-mail da AUDESP
informando que ocorrerá no dia 13/02/2017, das 14h às 17h a capacitação sobre
AUDESP – FASE IV – Licitações e Contratos – São Paulo (Tira dúvidas); 09) – Email do SEBRAE/SP convidando para Abertura da Feira do Empreendedor 2017,
dia 18 de fevereiro de 2017 no Pavilhão Anhembi Parque 10) – Convite da Guarda
Civil Municipal de Aguaí, para palestra sobre aplicação da Lei nº 13.022, que
regulamenta as atribuições das Guardas Civis Municipais em âmbito nacional, dia
15/02/2017, às 9h, na Câmara Municipal de Aguaí; 11) – Ofício do Presidenrte da
Câmara de Comércio Brasil/Africa, Daniel Marcatti Britto, convidando o Presidente
da Câmara para participar da inauguração nesta cidade de escritório regional da
instituição, bem como participar de encontro com empresário de toda a região; 12) –
Ofício da Gestora Social da Associação Beneficente Alda Miranda Matheus –
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AMMA, Senhora Talita Noé Souza, solicitando o empréstimo de 03 suportes e
mastros em madeira; 13) – Ofício nº 196/2017/CGGTV/DEFNAS/SNAS/MDSA do
Coordenador Geral de Gestão de Transferências Voluntárias Substituto, Carlos
Roberto Pereira Soares Júnior, comunicando a celebração do Convênio nº
841909/2016, entre esse Município de Pirassununga e este Ministério do
Desenvolvimento Social e Agrário MDSA destinado a Estruturação de Rede de
Serviços de Proteção Social Especial – Aquisição de Bens; 14) – Ofício do
Secretário Geral da Mesa do Senado Federal, em atenção ao Of. nº 00890/2016-SG
de autoria do Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, informando que referida
manifestação foi esncaminhada à Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania
do Senado Federal, por se tratar de assunto pertinente àquele órgão; 15) – E-mail
do Agente Administrativo do Setor de Expediente e Protocolo da Câmara Municipal
de Carapicuíba, Senhora Renata M. Martins, contendo anexo arquivo com ofício
Circular nº 001/2017, subscrito pela Presidência, através da qual informa a
composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Carapicuiba, biênio
2017/2018, bem como os demais Vereadores que compõem o Poder Legislativo
Municipal, atualmente; 16) – E-mail da Diretora Geral da Câmara Municipal de
Leme, Maria Virginia do Amaral Mancini, por determinação do Excelentíssimo
Senhor Ricardo Pinheiro de Assis, presidente da Câmara de Veredaores de Leme,
encaminha ofício comunicando a nova composição da Mesa Diretora para o Biênio
2017/2018 e relação dos Vereadores eleitos para o mandato 2017/2020; 17) –
Ofício nº 019/2017 do Presidente da Câmara Municipal de Aguaí, vereador Luiz
Gonzaga dos Santos, comunicando a composição da Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Aguaí para o ano de 2017; 18) – Ofício nº 051/17 do Presidente da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga, Moacyr Fonseca
Júnior, levando ao conhecimento da egrégia Câmara de Vereadores de
Pirassununga, cópia dos expedientes endereçados ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de Pirassununga, nos quais se solicita a celebração do Termo de
Ajuste para o exercício de 2017, necessário para continuidade dos serviços; 19) –
Ofício nº 25/2016 do Comandante da Guarda Civil Municipal de Pirassununga,
Anderson Dorival Rossi, solicitando a possibilidade de se realizar no dia 21/02/2017
onde serão entregues o Título de Guarda Civil do Ano uma homenagem rápida com
entrega de placa de homenagem para dois ex-integrantes da Guarda Civil
Municipal, sendo os Senhores Adilson Marcos Iaderosa (in memoriam) e Mario
Alessandro Rodrigues (aposentado por invalidez); 20) – OFÍCIO GAB. Nº 55/2017
do Executivo Municipal convidando o Presidente da Câmara e demais Edis para
reunião no Plenário do Paço Municipal, no dia 15/02/2017, às 16h, oportunidade em
que será apresentado o fechamento do balanço fiscal do exercício de 2016; 21) –
Ofício SMMA nº 015/2017, do Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente,
Valdir Rosa, soliciando o apoio da Nobre Instituição indicando dois representantes,
sendo um titular e ou outro suplente, para compor o Conselho Municipal de Meio
Ambiente – CMMA; 22) - Ofício nº 013/2017, do Executivo Municipal, encaminhando
Projeto de Lei, que recebeu o nº 18/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a
conceder subvenção à União Municipal Espírita de Pirassununga – Lar André Luiz.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
-2-

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

darem os pareceres; 23) - Ofício nº 016/2017, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 19/2017, que visa autorizar o Poder
Executivo a conceder, no presente exercício, subvenção ao Lar das Crianças do
Menino Deus, para os fins que especifica. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 24) - Ofício
nº 023/2017, do Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o
nº 15/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro
Pirassununguense de Assistência à Infância – CPAI, para os fins que especifica.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 25) - Ofício nº 024/2017, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 14/2017, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais, objetivando o desenvolvimento do Programa de Atenção Integral à
Família - PAIF. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 26) - Ofício nº 025/2017, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 16/2017, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Associação Alda Miranda Matheus - AMMA.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 27) - Ofício nº 026/2017, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 17/2017, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Pirassununga, objeticando parceria para realização de cirurgias eletivas em nosso
Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 28) - Ofício nº 027/2017, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 20/2017, que visa autorizar a
inclusão de nova ação nº 1438 – UBS Parque Clayton Malaman, na Lei Municipal nº
4.514, de 29 de novembro de 2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a
2017. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 29) - Ofício nº 028/2017, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 21/2017, que visa autorizar inclusão
de nova ação nº 1438 – UBS Parque Clayton Malaman, na Lei nº 4.976, de 20 de
junho de 2016, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 30) - Ofício nº 029/2017, do Executivo Municipal,
encaminhando Projeto de Lei, que recebeu o nº 22/2017, que visa autorizar o Poder
Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$
73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais), destinado a atender abertura de
nova ação nº 1438 – Convênio com a Caixa Econômica Federal, finalização da Obra
UBS Parque Clayton Malaman. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres. As indicações a seguir foram
encaminhadas ao Executivo Municipal: 31) – Indicação nº 71/2017, de autoria do
Vereador Edson Sidinei Vick, solicitando para que remova o lixo que se acumula em
terreno da Municipalidade, proximidades das instalações da antiga TV MIX, Rua
Rafael Rosada, Jardim das Laranjeiras, evitando-se a proliferação de insetos e
outros animais, e também porque existe projeto para construção de unidade escolar
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naquela localidade; 32) – Indicação nº 72/2017, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, solcitando a construção de uma praça no final do Bairro Jardim
das Laranjeiras, proximidades da EMEI Lenira Papa e Igreja Rosa Mística; 33) –
Indicação nº 73/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solcitando
a construção de uma pista de skate, sob a cobertura existente em continuação a
quadra de esporte da Vila Esperança; 34) – Indicação nº 74/2017, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, ordenando a reforma da unidade de saúde do
Jardim Morumbi; 35) – Indicação nº 75/2017, de autoria do Vereador Jeferson
Ricardo do Couto, ordenando o recape das ruas da Vila Santa Fé e bairros
adjacentes; 36) – Indicação nº 76/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, solcitando a implantação de uma barreira formada por árvores de
eucaliptos, próximo à estação de esgoto da Zona Norte para minimizar o mau cheiro
exalado; 37) – Indicação nº 77/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, solicitando reativar o Programa da Guarda Mirim; 38) – Indicação nº
78/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando realizar
melhorias na quadra esportiva do Jardim Lauro Pozzi; 39) – Indicação nº 79/2017,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando interligar toda a rede
de saúde do Município, facilitando assim o atendimento aos pacientes, pelos
médicos lotados nas diversas USF, de nossa cidade; 40) – Indicação nº 80/2017,
de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, solicitando a possibilidade de
construir ou designar um espaço para que os artesãos de nossa cidade possam
expor seus trabalhos, bem assim, vendê-los aos interessados; 41) – Indicação nº
81/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, solicitando a
instalação de placas de trânsito, alertando os motoristas que trafegam pela rotatória
do lago, da existência de animais que transitam pelo local, com colocação, inclusive
de redutores de velocidade; 42) - Indicação nº 82/2017, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, solicitando o asfaltamento do Bairro Rural do Bonfim; 43) Indicação nº 83/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, solicitando o
asfaltamento do Bairro Rural da Vendinha; 44) - Indicação nº 84/2017, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, solicitando a construção de Creche no Bairro Jardim
Margarida; 45) - Indicação nº 85/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, solicitando entrar em contato com a Empresa que administra a área
azul de nossa cidade, visando aumentar de 10 (dez) para 30 (trinta) minutos a
tolerância para os idosos estacionarem em toda extensão da área azul, desde que
estejam identificados com o cartão apropriado; 46) - Indicação nº 86/2017, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, solicitando a criação de uma
Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico, objetivando o crescimento de
nossa cidade; 47) - Indicação nº 87/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, solicitando a criação de um Pólo de Tecnologia e firmar parcerias e
convênios com entidades de pesquisa como o USP e demais universidades
presentes em Pirassununga; 48) - Indicação nº 88/2017, de autoria dos Vereadores
Vitor Naressi Netto e Jeferson Ricardo do Couto, ordenando a realização de
estudos para se verificar e estabelecer uma só mão de direção para a Rua Cuiabá,
na Vila Belmiro, para facilitar o acesso e saída da EMEF Própero Grisi; 49) Indicação nº 89/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, soliciando
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promover o fechamento da lixeira construída de alvenaria na Creche “Dr. Nelson
Ribeiro”, proporcionando mair segurança para o local; 50) - Indicação nº 90/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, soliciando a realização de limpeza geral na
área do Cemitério Municipal, evitando-se o empoçamento de águas pluviais e
consequentemente a proliferação do mosquito da dengue; 51) - Indicação nº
91/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, soliciando o Setor de Parques
e Jardins, realizar a limpeza geral das praças localizadas no Jardim Eldorado e
outras que ladeiam a Avenida Painguás; 52) - Indicação nº 92/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, soliciando providenciar a manutenção necessária na
escola EMEF “Professor Iran Rodrigues”; 53) - Indicação nº 93/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando a possibilidade de buscar em suas casas,
após prévio agendamento, os pacientes que necessitam de tratamento em outros
centros, bem como, no retorno também desembarque-os em seus lares,
proporcionando maior comunidade a esses cidadãos já debilitados pelas doenças
que buscam tratamento; 54) - Indicação nº 94/2017, de autoria do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, solcitando a instalação de cobertura ao ponto de ônibus
na Rua General Luiz Barbedo, entre os números 284 e 294; Os Pedidos de
Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito Municipal: 55) – Pedido de
Informações nº 18/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei
Vick e Paulo Eduardo Caetano Rosa, referente ao Lago Municipal; 56) – Pedido de
Informações nº 19/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, referente
inadimplência no pagamento de contas de água; 57) – Pedido de Informações nº
20/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, referente
nomenação de Membros para o Conselho Municipal da Defesa Civil de
Pirassununga; 58) – Pedido de Informações nº 21/2017, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, referente escolas, creches e entidades ligadas a
educação que recebem auxílio do Município. Neste momento o Senhor Presidente
solicitou a suspenção da sessão ordinária para concluir reunião com o Secretário
Municipal de Educação, que está sendo realizada anteriormente. Reabertos os
trabalhos o Sr. Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos requerimentos, neste momento,
suspendeu novamente a sessão para colheita de assinatura nos requerimentos. Em
seguida o Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa requereu a suspensão da sessão
para tratar sobre os Projetos de Lei que serão votados em urgência, justificando que
esta tomando conhecimento da matéria nesta sessão, aprovado o pedido foi
suspensa a sessão. O Senhor Presdiente realizou alguns esclarecimentos relativos
ao processo legislativo dos Projetos de Lei e documentos de expediente da Câmara
Municipal. O Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa voltou a usar da palavra, bem
como, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara. Neste momento foi
suspensa a sessão. Reaberto os trabalhos, foi realizada a leitura dos requerimentos
pelo Secretário: 59) - Requerimento nº 38/2017, de autoria do Vereador Edson
Sidinei Vick, e subscrito por mais nove edis, para que seja incluído na Ordem do Dia
e apreciado sob regime de urgência, no trabalho da presente sessão, o Projeto
de Lei nº 14/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder
Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos
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Excepcionais, objetivando o desenvolvimento do Programa de Atenção Integral à
Família – PAIF. Aprovado por unanimidades de votos; 60) - Requerimento nº
39/2017, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, para
que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, no trabalho
da presente sessão, o Projeto de Lei nº 15/2017, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro
Pirassununguense de Assistência à Família – CPAI, para os fins que especifica.
Aprovado por unanimidades de votos; 61) - Requerimento nº 40/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais seis edis, para que seja incluído
na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, no trabalho da presente
sessão, o Projeto de Lei nº 16/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo celebrar convênio com a Associação Alda Miranda
Matheus – AMMA. Aprovado por unanimidades de votos; 62) - Requerimento nº
41/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis,
para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de urgência, no
trabalho da presente sessão, o Projeto de Lei nº 17/2017, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com
a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, objetivando parceria
para a realização de cirurgias eletivas em nosso município. Aprovado por
unanimidades de votos; 63) - Requerimento nº 42/2017, de autoria do Vereador
Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis, para que seja incluído na Ordem
do Dia e apreciado sob regime de urgência, no trabalho da presente sessão, o
Projeto de Lei nº 18/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo conceder subvenção à União Municipal Espírita de Pirassununga –
Lar André Luiz. Aprovado por unanimidades de votos; 64) - Requerimento nº
43/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por
mais oito edis, para que seja incluído na Ordem do Dia e apreciado sob regime de
urgência, no trabalho da presente sessão, o Projeto de Lei nº 19/2017, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a conceder, no
presente exercício, subvenção ao Lar das Crianças do Menino Deus, para os fins
que especifica; 65) - Requerimento nº 44/2017, de autoria do Vereador Edson
Sidinei Vick, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Jorge de Sousa.
Aprovado por unanimidade de votos; 66) - Requerimento nº 45/2017, de autoria do
Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis,
consignando votos de congratulações ao Brig Ar Mario Augusto Baccarin
desejando-lhe boas vindas e sucesso na nova missão e ao Maj Brig Ar Saulo
Valadares do Amaral, desejando felicidades e prosperidade nas novas funções que
assumirá. Aprovado por unanimidade de votos; 67) - Requerimento nº 46/2017, de
autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais oito
edis, consignando votos de congratulações ao 13º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, pelos 72 anos de fundação, encaminhando-se cópia ao Comandante
Excelentíssimo Senhor Cel Eduardo Xavier Ferreira Glaser Migon, para que tome
conhecimento da homenagem. Aprovado por uanimidade de votos; 68) Requerimento nº 47/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
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Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações à
Associação Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA pelos 20 anos de
atividades, encaminhando-se cópia ao Presidente, Senhor Otacílio Munari, para que
tome conhecimento da merecida reverência que faz o Poder Legislativo de
Pirassununga. Aprovado por uanimidade de votos; 69) - Requerimento nº 48/2017,
de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Vitor Naressi Netto, e subscrito por
mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento do Marcilio Balter. Aprovado por unanimidade de votos; 70) Requerimento nº 49/2017, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais
oito edis, solicitando do Excelentíssimo Deputado Estadual Cauê Macris, para que
interceda por Pirassununga, visando destinar verbas parlamentares para a
construção de uma quadra de esportes no Jardim Veneza. Aprovado por
unanimidade de votos; 71) - Requerimento nº 50/2017, de autoria do Vereador Natal
Furlan, e subscrito por mais oito edis, solicitando do Excelentíssimo Deputado
Federal Vanderlei Macris, para que interceda por Pirassununga, visando destinar o
importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a construção de
banheiros no Distrito de Cachoeira de Emas. Aprovado por unanimidade de votos;
72) - Requerimento nº 51/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de congratulações ao
Administrador da Comunidade Nossa Senhora Aparecida na Vila Redenção, Padre
José Antonio Alves dos Santos, pela liderança nos trabalhos para a elevação da
comunidade à condição de Paróquia. Aprovado por unanimidade de votos; 73) Requerimento nº 52/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais oito edis, solcitando do Excelentíssimo
Deputado Estadual Antonio Cezar Correia Freire, o Pastor Cezinha de Madureira,
para que interceda por Pirassununga, visando destinar verba no importe de R$
350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para a construção de Centro
Comunitário na Vila São Pedro. Aprovado por unanimidade de votos; 74) Requerimento nº 53/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais oito edis, solcitando do Excelentíssimo Deputado Nelson Marquezelli, para
que interceda por Pirassununga, visando destinar verba no importe de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
APAE de Pirassununga, para auxiliar na condução dos trabalhos dessa importante
entidade. Aprovado por unanimidade de votos; 75) - Requerimento nº 54/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, consignando
votos de elevadas congratulações ao locutor Francisco Mateus de Moraes Neto, o
“Chico Mateus” pelos 50 anos de radiodifusão. Aprovado por unanimidade de votos.
Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho consultou o Senhor Secretário, se havia Vereador inscrito
para falar no Expediente. Inscrito, usou da palavra o Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, aparteado pelos Vereadores Edson Sidinei Vick e Paulo Eduardo
Caetano Rosa. Em seguida usou da palavra a Vereadora Luciana Batista,
aparteada pelos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa, José Antonio Camargo
de Castro, Jeferson Ricardo do Couto e Edson Sidinei Vick. Usou da palavra
também o Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pelos Vereadores Vitor Naressi
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Netto, Paulo Eduardo Caetano Rosa, Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do
Mercado” e Luciana Batista. Usou da palavra o Vereador Vitor Naressi Netto,
aparteado pelos Vereadores José Antonio Camargo de Castro, Natal Furlan e Paulo
Eduardo Caetano Rosa. Em seguida usou da palavra o Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, aparteador pelo Vereador Vitor Naressi Netto. Neste momento, o
Senhor Presidente solicitou ao Vice-Presidente, Vereador Edson Sidinei Vick, que
assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da palavra. A
seguir, usou da palavra o Vereador inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, aparteado pelos Vereadores Vitor Naressi Netto e José Antonio de Camargo
de Castro. Por fim, usou da palavra o Vereador Jeferson Ricardo do Couto,
aparteado pelos Vereadores Natal Furlan, José Antonio de Camargo de Castro,
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado” e Edson Sidinei Vick. Em
seguida, não havendo mais Vereadores inscritos, o Senhor Presidente Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, passou à Ordem do Dia, que constou
do seguinte: 01) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº 14/2017, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, objetivando o
desenvolvimento do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF. O Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa requereu que os Projetos de Lei nºs 14, 15, 16, 17,
18 e 19/2017 fossem votados em bloco, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 14/2017, foi
aprovado por unanimidade de votos; 02) – Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 15/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro Pirassununguense de
Assistência à Infância – CPAI, para os fins que especifica. Aprovado por
unanimidades de votos; 03) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
16/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Associação Alda Miranda Matheus - AMMA. Aprovado por
unanimidades de votos; 04) – Primeira e Segunda Discussão do Projeto de Lei nº
17/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a
celebrar convênio com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga,
objetivando parceria para realização de cirurgias eletivas em nosso Município.
Aprovado por unanimidades de votos; 05) – Primeira e Segunda Discussão do
Projeto de Lei nº 18/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o
Poder Executivo a conceder subvenção à União Municipal Espírita de Pirassununga
– Lar André Luiz. Aprovado por unanimidades de votos; 06) – Primeira e Segunda
Discussão do Projeto de Lei nº 19/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a conceder, no presente exercício, subvenção ao Lar
das Crianças do Menino Deus, para os fins que especifica. Aprovado por
unanimidades de votos. Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente consultou o
Sr. Secretário se havia Vereador inscrito para falar na Explicação Pessoal. Usou da
palavra o Vereador inscrito, Paulo Eduardo Caetano Rosa. Em seguinda usou da
palavra o Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pelo Vereador Natal Furlan.
Inscritos, dispensaram o uso da palavra, os Vereadores Vitor Naressi Netto e
Jeferson Ricardo do Couto. Em seguida, o Senhor Presidente Leonardo Francisco
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Sampaio de Souza Filho, usou da palavra para relembrar à todos do Convite para
Audiência Pública a ser promovida pelo gestor do Sistema de Saude do Município
que apresentará a análise e o relatório do montante e fontes de recursos aplicados
nos sistema relativos ao 3º quadrimestre do ano de 2016, dia 20/02/2017 (segundafeira) às 17h30min. na Câmara municipal de Pirassununga na Sala das Sessões
“Dr. Fernando Costa”. Não havendo mais Vereadores inscritos e nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão. E para
constar, Fábio Augusto Garcia, Assessor Adjunto de Gabinete, digitei a presente ata
resumida, a qual é conferida por Adriana Aparecida Merenciano, Diretora Geral de
Secretaria, que, após aprovada pelo Plenário, segue devidamente assinada.
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