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Ata nº 2899 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 28 de março de 2017. Ao vigésimo oitavo dia do mês de março de dois mil e
dezessete, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2899ª 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 2898 da Sessão Ordinária de 21 de
março de 2017, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Neste
momento, o Senhor Presidente 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. Logo após, a vereadora Luciana Batista requereu a
suspensão da sessão por 15 (quinze) minutos, para discussão da pauta da Ordem
do Dia, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Reaberto os
trabalhos, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) –
Requerimento do Vereador Jeferson Ricardo do Couto solicitando a retirada do
Projeto de Lei nº 26/2017, de sua autoria, que “regulamenta, reconhece e protege o
cão comunitário e dá outras providências”, para melhores estudos em torno da
matéria; 02) – Requerimento do Vereador José Antonio Camargo de Castro
solicitando a expedição de Certidão constando o valor do subsídio mensal e do INSS
descontado, referente ao mês de março de 2017, em 02 (duas) vias, para fins
previdenciários; 03) – Ofício nº 141/2017-2 da 2ª Promotora de Justiça de
Pirassununga, Senhora Telma Regina Fernandes Rego Pagoto, solicitando o envio
do mapa da área urbana de Pirassununga no ano de 1960, no prazo máximo de 30
(trinta) dias; 04) – Ofício Prov. nº 062/2017 do Provedor da Santa Casa de
Misericórdia de Pirassununga, solicitando a expedição de Atestado de
Funcionamento, conforme modelo anexo, visando o recebimento de verbas
estaduais e federais, destacando que, para tanto, a entidade precisa estar
rigorosamente em ordem, sendo tal declaração renovada a cada ano e inserida no
SICONV - órgão responsável pelo controle de tais documentos; 05) – Convite do
Comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin,
para a "Cerimônia Militar alusiva ao 76º Aniversário da Academia da Força Aérea, ao
Dia do Especialista da Aeronáutica, à Imposição de Medalha "Bartolomeu de
Gusmão", Medalha Militar e Entrega do Certificado de "Amigo da AFA", que realizouse em 24/03/2017 (sexta-feira), às 10 horas, no Ginásio de Esportes da Academia
da Força Aérea; 06) – Requerimento do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
da Alimentação e Afins de Mogi Morim e Região, Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico e Afins de Mogi Guaçu,
Sindicatos dos Funcionários da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Autarquias,
Empresas e Fundações Municipais de São João da Boa Vista, Sindicatos dos
Empregados em Estabelecimentos Bancários de Campinas e Região, Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias e Papéis, Celulose, Pasta de Madeira para Papel e
Papelão, Papelão Ondulado e Artefato de Papel, Papelão e Cortiça e em Empresas
de Apoio, Prestação de Serviço e Logística na Cadeia Produtiva do Papel, Atividades
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Fins, nas Empresas de Papel, Celulose, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
da Cerâmica, de Refratários, da Construção Civil de Montagens Industriais e do
Mobiliário de Mogi Guaçu e Região, Sindicato dos Servidores Públicos de Conchal,
Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo - APEOESP,
Associação Comunitária de Martim Francisco, AMME - Associação de Moradores do
Bairro de Mogi Morim II e Jardim Europa, II Fórum Social de Mogi Mirim, Associação
dos Moradores e Amigos do Bairros Parque Nova Coop e Adjacentes de Mogi
Mirim/SP, SIMPRO - Sindicato dos Professores de Mogi Guaçu e Itapira, MOSP Movimento Popular de Saúde de Mogi Mirim e AFUSE - Sindicato dos Funcionários
e Servidores da Educação de São Paulo, apresentando pedido para que esta Casa
de Leis aprove em Plenário, manifestando a posição dos Vereadores contrários à
Reforma da Previdência Social apresentada pelo Presidente Michel Temer; 07) –
Ofício nº 64/2017 do Superintendente do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga
- SAEP, Senhor João Alex Baldovinotti, em atenção ao Ofício nº 00298/2017-SG, o
qual encaminhou cópia da Indicação nº 160/2017, de autoria do Vereador Edson
Sidinei Vick, informando que o SAEP foi até o local e efetuou novo corte, inclusive
retirando o cavalete (quadra de malha do Jardim Margarida - vazamento de água "relógio não para de rodar"); 08) – Ofício do Prefeito Municipal, Senhor Ademir Alves
Lindo e pelo Procurador Geral do Município, Senhor Fábio Cabianca Rigat,
encaminhando Comunicação Interna nº 013/2017, na qual a Secretaria Municipal de
Saúde informa e junta documentos comprobatórios do teor do relatório anexado, no
qual relata que foram encontrados milhares de medicamentos vencidos, visando a
apuração de eventuais irregularidades e responsabilidades; 09) – Ofício GAB n°
175/2017, do Secretário Municipal de Governo, solicitando a expedição de certidão
constando que o Chefe do Executivo encontra-se no exercício do cargo e com
mandato em plena vigência; 10) – Requerimento da Vereadora Luciana Batista
solicitando cópia reprográfica integral do Pedido de Informações nº 17/2016, de sua
autoria, o qual solicita informações sobre quais os valores repassados pelo
Deputado Federal Salvador Zimbaldi e onde foram aplicados, acompanhado da
respectiva resposta encaminhada pelo Executivo Municipal, por intermédio do Ofício
Gab. nº 143/2016, protocolado em data de 04 de abril de 2016; 11) – Ofício nº
048/2017 do Prefeito Municipal, Senhor Ademir Alves Lindo, solicitando a retirada
dos Projetos de Leis Complementares - PLC que visa alterar dispositivos da Lei
Complementar nº 76, de 15 de fevereiro de 2007, que "dispõe sobre o Zoneamento
Urbano e Rural do Município de Pirassununga, protocolado sob o nº 07/2016" e PLC
que "visa instituir no Município de Pirassununga, Estado de São Paulo, a
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP, prevista no artigo
149-A da Constituição Federal, e dá outras providências", protocolado sob o nº
10/2016, para novos estudos em torno das matérias; 12) – Comunicado SDG n°
10/2017 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE-SP, comunica que a
Lei Federal n° 13.019/2014, que trata sobre a concessão de subvenções sociais,
auxílios e contribuições, serão formalizados por meio de Termo de Colaboração ou
de Fomento, com inexibilidade do chamamento público devidamente justificado; 13)
– Ofício GAB n° 175/2017, do Secretário Municipal de Governo, informando que
estão abertas na Prefeitura Municipal as inscrições para aquisição de unidades
habitacionais no âmbito do Programa "Minha Casa, Minha Vida", a serem
construídas no loteamento "TERRAZUL BA LOTEAMENTO", conforme cópia do
Termo de Ajuste de Conduta e do Edital de Inscrição para Cadastramento e Pré-
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Seleção, anexos; 14) – Ofício nº 09/2017 - PGM do Procurador Geral do Município,
Senhor Fábio Cabianca Rigat, apresentando Termo de Ajuste nº 02/2017,
entabulado com a "Corporação Musical Pirassununguense"; 15) – Ofício GAB n°
156/2017, do Executivo Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
38/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, encaminhando
cópia da manifestação da Secretaria Municipal Municipal de Cultura e Turismo, a
respeito (festividades do Carnaval 2017); 16) – Ofício Gab. nº 150/2017 do Prefeito
Municipal, Senhor Ademir Alves Lindo, em atenção ao Pedido de Informações nº
48/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, encaminhando cópia da
manifestação do Departamento Municipal de Habitação, a respeito (Departamento
de Habitação do Município); 17) – Ofício Gab. nº 171/2017 do Prefeito Municipal,
Senhor Ademir Alves Lindo, em complemento ao Ofício Gab. nº 166/2017, que trata
de resposta ao Pedido de Informações nº 32/2017, de autoria dos vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, encaminhando cópia do manifesto para
transporte de resíduo perigoso nº 175P/2017; 18) – Ofício GAB nº 166/2017 do
Prefeito Municipal, Senhor Ademir Alves Lindo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 32/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei
Vick, encaminhando cópia da manifestação da Secretaria Municipal de Saúde, a
respeito (destinação e transporte do lixo biológico); 19) – Ofício GAB nº 162/2017 do
Prefeito Municipal, Senhor Ademir Alves Lindo, em atenção ao Pedido de
Informações nº 36/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, encaminhando
cópia da manifestação da Secretaria Municipal de Finanças, a respeito (arrecadação
pedágio); 20) – Ofício GAB nº 163/2017 do Prefeito Municipal, Senhor Ademir Alves
Lindo, em atenção ao Pedido de Informações nº 39/2017, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, encaminhando cópia das manifestações das
Secretarias Municipais de Saúde e Administração, a respeito (diárias e horas-extras
dos motoristas de ambulância); 21) – Ofício GAB nº 167/2017 subscrito pelo Prefeito
Municipal, Senhor Ademir Alves Lindo, em atenção ao Pedido de Informações nº
31/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick,
encaminhando cópia da manifestação da Secretaria Municipal de Finanças, a
respeito (empresas que estão com crédito com a municipalidade); 22) – Projeto de
Lei n° 40/2017, de autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto, que regulamenta,
reconhece e protege o Cão Comunitário e dá outras providências. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
23) – Projeto de Lei n° 39/2017, de autoria do vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, que dispõe sobre a obrigação de supermercados e estabelecimentos afins
exibir as datas de validade de produtos em promoções relâmpago e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 24) – Projeto de Lei n° 38/2017, de autoria do
vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, que dispõe sobre a
obrigação de empresas contratarem mãe de obra local e dá outras providências.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 25) – Projeto de Lei n° 37/2017, de autoria do vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, que inclui o nome de Nicola Di Gregório na Lei n° 2.724, de
26/04/1996 e dá outras providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 26) - Ofício nº 047/2017 do
Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que recebeu o n° 36/2017, que visa
alterar dispositivo da Lei Municipal nº 5.059, de 19 de janeiro de 2017, que autoriza o
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Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Nosso Desafio
Pirassununga - ANDE, tendo em vista a informação de um dispositivo equivocado,
sendo ele a rubrica orçamentária a suportar a respectiva despesa. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
27) - Ofício nº 045/2017 do Prefeito Municipal, encaminhando Projeto de Lei que
recebeu o n° 35/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e
quatro mil reais), destinado a atender a complementação da Reforma da USF Centro
I, localizada na Rua Siqueira Campos, nº 1.683, Centro, Pirassununga/SP.
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: 28) - Indicação nº 223/2017, de autoria do
Vereador Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar o recape das ruas da Zona Norte em atenção aos reclames dos
moradores daquela região; 29) - Indicação nº 224/2017, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar a isenção do pagamento do estacionamento rotativo defronte às
escolas do Município, nos horários de entrada e saída dessas escolas, mantendo-se
o tempo máximo tal como acontece com estacionamentos para idosos; 30) Indicação nº 225/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de incluir no
“Projeto Vivaleite” os idosos maiores de 65 anos que estejam em situação de
insegurança alimentar e receba até 2 (dois) salários mínimos; 31) - Indicação nº
226/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de dotar os prédios públicos,
escolas, postos de saúde, unidades de saúde da família, Centro de Especialidades
Médicas, etc. de Câmeras de Segurança ou outro sistema de filmagem, visando
garantir maior segurança não apenas patrimônio público, mas aos munícipes que
diariamente frequentam esses locais; 32) - Indicação nº 227/2017, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
realizar em nossa cidade o casamento comunitário, de forma gratuita, para aqueles
casais que pretendem contrair núpcias e não têm condições financeiras para a
despesa; 33) - Indicação nº 228/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de instalar um bebedouro de água
na USF (Unidade de Saúde da Família), do Centro I, para servir os servidores que lá
trabalham e munícipes que lá frequentam; 34) - Indicação nº 229/2017, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o recapeamento das ruas do Jardim Veneza ou que seja feita a operação
tapa buracos, visando diminuir as possibilidades de acidentes, principalmente com
motocicletas; 35) - Indicação nº 230/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de construir um CRAS
(Centro de Referência de Assistência Social), no Jardim São Lucas; 36) - Indicação
nº 231/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de asfaltar o Bairro Rural do Bonfim, em atenção aos
pedidos dos proprietários de imóveis daquela localidade; 37) - Indicação nº
232/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de construir creche na Vila Romana, para atender as mães
que necessitam trabalhar e não tem onde deixar seus filhos; 38) - Indicação nº
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233/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de construir na Vila Santa Fé uma USF (Unidade de Saúde
da Família); 38) - Indicação nº 234/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de enviar propostas até 05 de
abril de 2017, onde deverão ser realizadas a apresentação documental e a
disponibilidade do terreno que atendam as especificações mínimas, previstas no
Manual do Programa, para a implantação de 01 (uma) Pista de Skate ou 01 (uma)
quadra de Futebol Society para a comunidade pirassununguense; 39) - Indicação nº
235/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de solicitar ao Governo do Estado de São Paulo, a
implantação de Academias ao Ar Livre em Pirassununga, encaminhando-se a
documentação necessária para que nossa cidade receba esse projeto de grande
valia; 40) - Indicação nº 236/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de fornecer
para os atletas em número mais ou menos de 100 (cem), frutas, sucos e lanches,
aos sábados quando é realizado o treino com os garotos; 41) – Pedido de
Informações n° 64/2017, de autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto, sobre o
questionamento do laboratório da Santa Casa não atender a todos os bairros da
cidade; 42) – Pedido de Informações n° 65/2017, de autoria do vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, sobre o cumprimento das Leis Municipais nº
4.486/2013, 4.707/2014, 4.716/2015 e 5.009/2016 que tratam sobre normas de
transporte individual de passageiros, em veículos automotores de aluguel, os táxis e
sobre o denominado táxi acessível; 43) – Pedido de Informações n° 66/2017, de
autoria dos vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, sobre certame
licitatório para a construção de uma Unidade de Saúde na Rua São Francisco de
Assis, Vila Santa Fé; 44) – Pedido de Informações n° 67/2017, de autoria dos
vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, sobre informações à respeito do
Programa de Saúde da Família; 45) – Pedido de Informações n° 68/2017, de autoria
dos vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, sobre o funcionamento do
Centro de Hemodiálise Prof. Daniel Caetano do Carmo, que atende grande número
de pacientes renais crônicos; 46) – Pedido de Informações n° 69/2017, de autoria
dos vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick e Wallace Ananias de Freitas
Bruno, sobre os laboratórios de análises clínicas que prestam serviços à
Municipalidade; 47) – Pedido de Informações n° 70/2017, de autoria do vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, sobre a utilização das ambulâncias no Município; 48)
– Pedido de Informações n° 71/2017, de autoria do vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, sobre possível construção de uma nova unidade de saúde na região
chamada Cerrado de Emas. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos requerimentos: 49) Requerimento n° 132/2017, de autoria do vereador Edson Sidinei Vick, e subscrito
por mais nove edis, seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente
Sessão Ordinária, o Projeto de Resolução nº 01/2017, de autoria da Mesa Diretora,
que autoriza a inclusão de vereador no Plano de assistência médica hospitalar dos
servidores, mediante adesão e pagamento integral custeado pelo Vereador.
Aprovado por (06X03) votos; 50) - Requerimento n° 133/2017, de autoria do
vereador Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais nove edis, seja incluído e
apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de
Resolução nº 02/2017, de autoria da Mesa Diretora, que inclui dispositivo na
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Resolução nº 174, de 7 de abril de 2009, que institui o Sistema de adiantamento de
despesas, diárias e prestação de contas para o servidor camarário e dá outras
providências. Aprovado por (06X03) votos; 51) - Requerimento n° 134/2017, de
autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por
mais seis edis, consignando votos de congratulações à Equipe de Malha de
Pirassununga, pela conquista do título de campeã etapa do campeonato realizada,
em Pirassununga, no último dia 12 de março. Aprovado por unanimidade dos votos;
52) - Requerimento n° 135/2017, de autoria do vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações ao Deputado Estadual Roberto Massafera em face da assunção ao
cargo de Líder do PSDB junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo .
Aprovado por unanimidade de votos; 53) - Requerimento n° 136/2017, de autoria do
vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho de Castro, e subscrito por
mais sete edis, consignando votos de congratulações à Academia da Força Aérea,
no último dia 24 de março, a Academia da Força Aérea comemorou seus 76 anos de
existência e o “Dia do Especialista”. Aprovado por unanimidade de votos; 54) Requerimento n° 137/2017, de autoria da vereadora Luciana Batista, e subscrito por
mais sete edis, solicita intercessão do Deputado Federal Nelson Marquezelli,
visando a liberação de verba federal destinada à construção Unidade de Saúde da
Família da Jardim Itália, colocando nossa cidade como prioridade uma vez que as
obras já começaram. Aprovado por unanimidade de votos; 55) - Requerimento n°
138/2017, de autoria do vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por
mais oito edis, solicita intercessão do Deputado Federal Antônio Adolpho Lobbe Neto
para que seja disponibilizado recursos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
para a aquisição de uma ambulância para Pirassununga. Aprovado por unanimidade
de votos; 56) - Requerimento n° 139/2017, de autoria do vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações
ao Corpo de Bombeiros de Pirassununga, na pessoa de seu Comandante 1º Ten PM
Michel Leme Beraldo, e à empresa Costapacking, na pessoa de seu Diretor Rodrigo
Gomes da Costa, pela realização de um treinamento, simulando uma situação de
emergência em uma empresa situada na Vila Industrial. Aprovado por unanimidade
de votos; 57) - Requerimento n° 140/2017, de autoria do vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, solicita intercessão do Deputado
Estadual Álvaro Batista Camilo, o Coronel Camilo, solicitando intercessão de Vossa
Excelência junto ao Governo Estadual para que seja disponibilizado recursos no
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a aquisição de uma ambulância para
Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 58) - Requerimento n°
141/2017, de autoria do vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por
mais oito edis, encaminhando Moção de Repúdio à reforma política nos moldes
daquela proposta, encaminhando-se o presente, portanto às Lideranças Partidárias
da Câmara dos Deputados e Senado Federal para que se sensibilizem o grande
clamor social contra a denominada Lista Fechada e ao Foro Privilegiado. Aprovado
por unanimidade de votos; 59) - Requerimento n° 142/2017, de autoria do vereador
Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais seis
edis, consignando votos de congratulações ao Senhor Prefeito Municipal, Ademir
Alves Lindo e ao Senhor Secretário Municipal de Esportes, José Lourenço Marinho,
pela realização do Projeto "Atletismo ao Alcance de Todos 2017", dia 26/03/2017.
Aprovado por unanimidade de votos; 60) - Requerimento n° 143/2017, de autoria do
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vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de
congratulações à Paróquia Santa Rita de Cássia, pela realização realizou entre os
dias 24 e 26 de março da “Jornada Jovem”. Aprovado por unanimidade de votos; 61)
- Requerimento n° 144/2017, de autoria do vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutadas sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Vicente Guedes de Camargo. Aprovado
por unanimidade de votos; 62) - Requerimento n° 145/2017, de autoria do vereador
Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, solicita intercessão do Secretário
de Estado do Esporte, Lazer e Juventude Paulo Gustavo Maiurino para que possa
incluir a cidade de Pirassununga no Programa "100% - Esporte para Todos", o qual
trará enormes benefícios a comunidade pirassununguense. Aprovado por
unanimidade de votos; 63) - Requerimento n° 146/2017, de autoria do vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações
ao Projeto Patinhas e à Oscip Ajuda ao Animal, pela realização no último dia 25 de
março, uma feirinha de adoção. Aprovado por unanimidade de votos; 64) Requerimento n° 147/2017, de autoria do vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais nove edis, consignando votos de congratulações à Companhia Müller de
Bebidas, pela comemoração do “Dia Mundial da Água”, dia 22/03/2017, com os
resultados crescentes nos processos de economia e reúso dos recursos hídricos nas
três unidades do grupo. Aprovado por unanimidade de votos; 65) - Requerimento n°
148/2017, de autoria do vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis,
solicita intercessão do Secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Estado, Paulo
Gustavo Maiurino, para que inclua a cidade de Pirassununga, na lista de cidades a
receber o Projeto "Academia ao Ar Livre" que será de grande valia para nossa
comunidade. Aprovado por unanimidade de votos; 66) - Requerimento n° 149/2017,
de autoria do vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis,
consignando votos de congratulações ao Corpo de Bombeiros de Pirassununga, na
pessoa de seu Comandante 1º Ten PM Michel Leme Beraldo, e à empresa
Costapacking, na pessoa de seu Diretor Rodrigo Gomes da Costa, pela realização
de um treinamento, simulando uma situação de emergência em uma empresa
situada na Vila Industrial, dia 27/03/2017. Aprovado por unanimidade de votos; 67) Requerimento n° 150/2017, de autoria dos vereadores Vitor Naressi Netto e Wallace
Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de
congratulações ao Sindicato Rural de Pirassununga, pela apresentação do
Programa Feira do Produtor Rural, durante a Palestra de Sensibilização ocorrida no
dia 22/03/2017. Aprovado por unanimidade de votos. 68) - Requerimento n°
151/2017, de autoria dos vereadores Vitor Naressi Netto, José Antonio Camargo de
Castro, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Jeferson Ricardo do Couto e
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais três edis, consignando votos
de congratulações ao 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, pela realização da
despedida aos militares do 3º Esquadrão de Fuzileiros Mecanizados que irão
compor o 26º Contingente de Força de Paz no Haiti, dia 23/03/2017. Aprovado por
unanimidade de votos; 69) - Requerimento n° 152/2017, de autoria dos vereadores
Vitor Naressi Netto, José Antonio Camargo de Castro, Paulo Sérgio Soares da Silva
- “Paulinho do Mercado” e Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais quatro
edis, consignando votos de congratulações ao ao Senhor Prefeito Municipal, Ademir
Alves Lindo e ao Senhor Secretário Municipal de Esportes, José Lourenço Marinho,
pela realização da cerimônia de abertura do Campeonato Municipal de Futebol
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Varzeano de 2017 da 1° divisão, dia 26/03/2017. Aprovado por unanimidade de
votos. Logo após, 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 vereador inscrito
Paulo Eduardo Caetano Rosa, aparteado pelo vereador Edson Sidinei Vick. Em
seguida, o já inscrito vereador José Antonio Camargo de Castro, usou da palavra na
tribuna. Logo após, usou da palavra na tribuna, o já inscrito vereador Edson Sidinei
Vick, aparteado pelos vereadores Natal Furlan e Luciana Batista. A vereadora
inscrita, Luciana Batista, concedeu seu tempo no expediente para que o vereador
Edson Sidinei Vick fizesse uso da palavra. Em seguida, o já inscrito vereador
Jeferson Ricardo do Couto, usou da palavra, aparteado pelos vereadores: Natal
Furlan, José Antonio de Camargo Castro, Edson Sidinei Vick, Paulo Sérgio Soares
da Silva - “Paulinho do Mercado”, e contra aparteado pelo vereador Edson Sidinei
Vick. A seguir, usou da palavra o vereador inscrito Vitor Naressi Netto, aparteado
pelos vereadores Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, Paulo
Eduardo Caetano Rosa, Natal Furlan, Wallace Ananias de Freitas Bruno, Edson
Sidinei Vick e contra aparteado pelo vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”. Em seguida, o Sr. Presidente, vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, solicitou ao vice-Presidente vereador Edson Sidinei Vick
que assumisse a direção dos trabalhos. Usou da palavra na tribuna, o já inscrito
vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, aparteado pelo vereador
José Antonio Camargo de Castro. Neste momento o vereador Jeferson Ricardo do
Couto, requereu a suspensão da sessão por 10 (dez) minutos, para discutir projetos
enviados pelo Executivo Municipal, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de
votos. Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente reassumiu os trabalhos e passou a
Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Resolução
n° 01/2017, de autoria da Mesa Diretora, que visa autorizar a inclusão de vereador
no Plano de Assistência Médica hospitalar dos servidores, mediante adesão e
pagamento integral custeado pelo vereador. Aprovado por (06X03) votos. 02) PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Resolução n° 02/2017, de
autoria da Mesa Diretora, que visa incluir dispositivo na Resolução n° 174, de 07 de
abril de 2009, que institui o Sistema de adiantamento de despesas, diárias e
prestação de contas para o servidor camarário e dá outras providências. Em
discussão, usou da palavra o vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. Colocado em
Primeira e Segunda Discussão, o Projeto de Resolução n° 02/2017 foi aprovado por
(06X03) votos. 03) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 33/2017, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 4.098.000,00 (quatro
milhões e noventa e oito mil reais), destinado a atender as despesas de Exames
Laboratoriais, UTI Móvel, Plano de Saúde dos Servidores Municipais, Serviços de
Acolhimento Institucional (crianças e morador de rua), Vale Transporte dos
Servidores Municipais. Retirado por falta de parecer da Comissão de Defesa do
Consumidor, exceto assinatura do vereador Edson Sidinei Vick. 04) – PRIMEIRA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 34/2017, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei
Vick, Luciana Batista, Paulo Eduardo Caetano Rosa, Vitor Naressi Netto e Wallace
Ananias de Freitas Bruno, que visa autorizar o Serviço de Água e Esgoto de
Pirassununga – SAEP a receber na fatura de água, doações destinadas à
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. Aprovado por unanimidade
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de votos. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário,
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, se haviam Vereadores inscritos para
falar na Explicação Pessoal. Usou da palavra na tribuna o vereador inscrito Wallace
Ananias de Freitas Bruno, aparteado pelos vereadores: Paulo Sérgio Soares da
Silva - “Paulinho do Mercado”, Natal Furlan, Edson Sidinei Vick e Luciana Batista.
Em seguida, usou da palavra na tribuna o vereador inscrito Edson Sidinei Vick,
aparteado pelos vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, Luciana
Batista e Paulo Eduardo Caetano Rosa. Por fim, dispensou o uso da palavra o
vereador inscrito Jeferson Ricardo do Couto. Não havendo mais vereadores
inscritos, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente Sessão Ordinária. E para
constar, Ulisses Cremasco, Oficial Parlamentar, 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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