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Ata nº 2920 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 22 de agosto de 2017. Ao vigésimo segundo dia do mês de agosto de dois mil e
dezessete, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2920ª 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 2919 da Sessão Ordinária de 15 de
agosto de 2017, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Neste
momento, o Sr. 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. Neste momento, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) – Ofício nº 136/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto
de Lei que recebeu o nº 108/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar
temo de colaboração com a Associação Nosso Desafio Pirassununga - ANDE.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 02) – Ofício GAB nº 468/2017, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações n° 187/2017, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando informações relativas a programas
de incentivo as indústrias, empresas e comércio, e sobre estudos para deixar nossa
cidade em igual ou melhor grau de competitividade face outros Municípios; 03) –
Ofício GAB nº 471/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações n° 185/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, solicitando informações relativas às máquinas registradoras utilizadas
na 23ª Semana Nenete de Música Sertaneja; 04) – Ofício GAB nº 472/2017, do
Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 192/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, solicitando informações sobre certame licitatório
realizado para contratação de empresa a fim de recapear ruas da cidade; 05) –
Ofício GAB nº 475/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações n° 186/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, solicitando informações sobre repasse de verbas da Municipalidade as
entidades e associações sem fins lucrativos, e possíveis atrasos; 06) – Ofício GAB
nº 478/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n°
196/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, sobre a implantação na rede
pública de saúde da opção por terapias de acupuntura; 07) – Ofício GAB nº
479/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 195/2017,
de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, sobre informações
de intenção de gestores do SAEP em espalhar terras retiradas da Estrada Municipal
Santina Balter, em imóvel particular; 08) – Ofício GAB nº 480/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 188/2017, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando informações
sobre elaboração de novo Plano Diretor e membros que fazem parte da equipe de
estudos para tal; 09) – Ofício GAB nº 481/2017, do Prefeito Municipal, em atenção
ao Pedido de Informações n° 189/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, sobre serviços efetuados pela empresa BIOTRANS Soluções
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Ambientais Eirelli - EPP, quanto a retirada do lixo biológico despejado irregularmente
no aterro sanitário; 10) – Ofício GAB nº 482/2017, do Prefeito Municipal, em atenção
ao Pedido de Informações n° 191/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista,
Edson Sidinei Vick e Wallace Ananias de Freitas Bruno, sobre ateamento de fogo no
pátio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços; 11) – Ofício GAB nº 484/2017, do
Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 190/2017, de autoria
dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre
Tomada de Preço nº 04/2016 para contratação de empresa para a execução de
serviços de pavimentação asfáltica; 12) – Ofício GAB nº 483/2017, do Secretário
Municipal de Governo, Jorge Luis Lourenço, solicitando emissão de Certidão de
Exercício de Cargo de Prefeito; 13) – Ofício nº 187/2017, do Superintendente do
SAEP, João Alex Baldovinotti, solicitando emissão de Atestado da Câmara Municipal
de Exercício Efetivo de Mandato do Prefeito; 14) – Ofício nº 39-FA – Patr/Fiscal/13º
RCMec, do Comandante do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado de
Pirassununga, Coronel Eduardo Xavier Ferreira Glaser Migon, solicitando apoio do
legislativo municipal em conduzir gestões junto ao Deputado Federal Nelson
Marquezelli, para atendimento da emenda parlamentar que visa reforma do Centro
Hípico Forte Anhanguera (CHFA); 15) – Ofício nº 38-FA – Patr/Fiscal/13º RCMec, do
Comandante do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado de Pirassununga, Coronel
Eduardo Xavier Ferreira Glaser Migon, solicitando apoio do legislativo municipal em
conduzir gestões junto ao Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, para atendimento
da emenda parlamentar que visa a construção de um Centro de Equoterapia; 16) –
Ofício do Presidente a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado
Cauê Macris, encaminhando Requerimento nº 1785, de autoria do Deputado Coronel
Camilo, propondo votos de congratulações pelo aniversário de Pirassununga; 17) –
Ofício do Presidente a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado
Cauê Macris, encaminhando Requerimento nº 1710, de autoria do Deputado
Sebastião Santos, propondo votos de congratulações pelo aniversário de
Pirassununga; 18) – Ofício GAB nº 246/2017, da Prefeita Municipal de Santa Cruz
da Conceição, Patrícia Capodifoglio Landgraf, agradecendo pelo Requerimento nº
425/2017, que a congratula pela realização do “5º Dia do Agricultor”; 19) – Ofício de
Carolina Veridiano, solicitando arquivo do Plano Diretor do Município; 20) – Ofício do
Comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin,
agradecendo e confirmando presença na Sessão Solene Alusiva ao Transcurso do
195º aniversário de Independência do Brasil; 21) – Ofício do Comandante da
Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin, agradecendo e
justificando ausência na Reunião Comemorativa à Semana Municipal de Esclerose
Múltipla; 22) – Ofício PRES-CIRC-11548-2017-SGC, do Presidente do Conselho
Regional de Corretores de Imóveis, José Augusto Viana Neto, relembrando que o dia
27 de agosto é dedicado à profissão de Corretor de Imóveis; 23) – Ofício nº 521/17JR, do Presidente da Câmara de Vereadores de Leme, Ricardo Pinheiro de Assis,
encaminhando cópia de Moção de Aplausos nº 53/2017, aplaudindo diversas
autoridades pela iniciativa e motivadora ação na “Cracolândia”; 24) – Ofício de
Silvana Pagotto, da Faculdade de Zootecnia e engenharia de Alimentos/USP,
informando a formação, a partir de 15 de agosto, da Nova Diretoria; 25) – Ofício CM
nº 388/2017, do Presidente da Câmara Municipal de Araras, Pedro Eliseu Sobrinho,
encaminhando cópia de Moção de Apoio aos 2º Tenentes da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, referente a diferença salarial entre os Postos de 1º e 2º
tenentes; 26) – Ofício do Coordenador Municipal do MBL, Aislan Rodrigues,
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encaminhando sugestão de Ante-Projeto de Lei, que versa sobre o “Programa
Escola Sem Partido”; 27) – Ofício C.CCM nº 2515/2017, da Conselheira do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, Cristiana de Castro Moraes, encaminhando
cópias das decisões proferidas pelo Tribunal, sobre o processo TC-000638-010/10m
que trata do Contrato nº 13/10, precedido da Concorrência nº 15/09, firmado entre o
Executivo de Pirassununga e a Viação Transbel Transportes Ltda.; 28) – Convite da
Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, para a Mostra “De Santa Rita
para o Mundo: 100 Anos Tico-Tico no Fubá”, que se realizará entre os dias 01 a 16
de setembro de 2017; 29) – Convite do Professor Dr. Márcio A. Brunetto, da
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, para a Cerimônia de
Inauguração do Centro de Pesquisa em Nutrologia de Cães e Gatos, que se
realizará em 24/08/2017; 30) – Convite do Comandante do 13º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, Coronel Eduardo Xavier Ferreira Glaser Migon, para a
Solenidade em comemoração ao Dia do Soldado, que se realizará em 25/08/2017;
31) – Convite do Comandante da 3ª Companhia do 36º Batalhão de Polícia Militar do
Interior, Capitão PM Neymar Pereira dos Santos, para a “Solenidade da Valorização
Policial Militar”, que se realizará em 25/08/2017; 32) – Convite da Federação
Nacional dos Servidores dos Legislativos e Tribunais de Contas Municipais –
FENALEGIS, para o Congresso Legislativo Regional, que se realiza em 24/08/2017;
33) – Convite da Câmara Municipal de São Paulo, para palestra “Cinco anos de
efetivação da Lei da Ficha Limpa: Aplicabilidades e Desdobramentos”, que se
realizará em 28/08/2017; 34) – Comunicado 70, da Fiorilli Software, sobre cargos em
comissão; 35) – Comunicado 71, da Fiorilli Software, sobre o prazo da Lei
Orçamentária Anual; 36) – Convite da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, para o Seminário Legislativo de Rádio e TV Digital, que se realizou nos dias
22 e 23/08/2017; 37) – Informativo da Associação Brasileira de Telecomunicações,
sobre importância da criação da Rede Ciência de Dados e Inteligência Artificial; 38)
– Revista Agitação, Ano XXI, edição nº 135 de maio/junho de 2017; 39) – Revista
Giuliani nel Mondo, Ano 12, edição nº 2 de abril-junho/2017; 40) – Boletim da
Confederação Nacional de Municípios – CNM, edição agosto de 2017; 41) Projeto
de Resolução nº 04/2017, de autoria da Mesa Diretora, que regulamenta a
concessão de vale-transporte aos servidores da Câmara Municipal de Pirassununga.
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: 42) - Indicação nº 646/2017, de autoria do
Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente, instalar “GUARD RAIL”, nos trevos
do anel viário, localizados na Avenida Painguás, visando a segurança dos motoristas
e pedestres; 43) - Indicação nº 647/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar um funcionário
para o posto do DETRAN em nossa cidade, responsável pela expedição de RG tal
como acontecia anteriormente; 44) - Indicação nº 648/2017, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o Setor competente construir rampas de acesso ao longo da Avenida
Prudente de Moraes, trecho que dá acesso ao Distrito de Cachoeira de Emas; 45) Indicação nº 649/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente realizar a
manutenção ou substituição dos toldos da Escola EMEIEF “Arcidio Giacomelli Stel”,
Jardim São Valentim; 46) - Indicação nº 650/2017, de autoria da Vereadora Luciana
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Batista, para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de ordenar a pintura de
faixas de embarque e desembarque defronte a Creche Municipal Cantinho Feliz
“Professora Emma Berreta”, na Vila Santa Fé; 47) - Indicação nº 651/2017, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente promover a
dedetização da EMEF “Prof. Iran Rodrigues”, Vila Santa Fé, visando extinguir com
os animais peçonhentos que estão proliferando naquela Escola; 48) - Indicação nº
652/2017, de autoria do Vereador Natal Furlan, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade determinar o nivelamento da Estrada Rural PNG nº 140 que
dá acesso à Usina Ferrari; 49) - Indicação nº 653/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de designar varredores de rua para os bairros Vila Steola e Jardim
Rosim, especialmente na Rua Pedro de Camargo Neves, proximidades da Escola
Opção de Ensino; 50) - Indicação nº 654/2017, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente realizar a pintura de faixas para pedestres e
instalação de redutores de velocidade, na Rua Ângelo Aldriguetti, defronte a praça
do Jardim Veneza; 51) - Indicação nº 655/2017, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal verifique possibilidade de
manter entendimento com a empresa Rizzo Parking, administradora da Área Azul
(estacionamento rotativo) em nossa cidade, para que sejam fixados
estacionamentos de motos nas esquinas onde há acesso aos cruzamentos de uma
via para outra, facilitando a visão dos motoristas; 52) - Indicação nº 656/2017, 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 da
Municipalidade, realizar a substituição de areia na quadra da EMEIEF “Catharina
Sinotti”; 53) - Indicação nº 657/2017, 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 instalar um braço de luz defronte ao “Bar São
Jorge”, Avenida 06 de Agosto; 54) - Indicação nº 658/2017, 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 promover o
recapeamento da Rua Romilda Victorelli, Vila Redenção; 55) - Indicação nº
659/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique possibilidade de apoiar os trabalhos do Projeto Pira Recicla,
disponibilizando meios para recolhimento de material eletroeletrônico; 56) Indicação nº 660/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente
promover o recapeamento da Rua Américo Aggio, Jardim Santos Dumont; 57) Indicação nº 661/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal verifique possibilidade de implantar em nossa cidade um sistema
de coleta através de Ecopontos, visando minimizar o impacto ambiental e
consequentemente melhorando a qualidade de vida dos pirassununguenses; 58) Indicação nº 662/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o
Prefeito Municipal estude possibilidade de adquirir um equipamento de Protocolo
Pedia Suit para beneficiar crianças em tratamentos especiais, em parceria com a
APAE de Pirassununga; 59) – Pedido de Informações n° 206/2017, de autoria dos
Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, solicitando informações relativas à
23ª Semana Nenete de Música Sertaneja. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao
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Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos
requerimentos: 60) - Requerimento n° 519/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de
urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 78/2017 que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 1610 – Microbacias II, na Lei Municipal nº 4.514,
de 29 de novembro de 2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017.
Neste momento, o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno requereu que fosse
feita votação em bloco dos requerimentos de urgência dos Projetos de Lei nºs 78,
79, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 104, 105, 106 e 108/2017, sendo seu pedido aprovado
por unanimidade de votos. Em votação, o Requerimento nº 519/2017 foi aprovado
por unanimidade dos votos; 61) - Requerimento n° 520/2017, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado sob
regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 79/2017 que
visa autorizar inclusão de nova ação nº 1610 – Microbacias II, na Lei nº 4.976, de 20
de junho de 2016, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017.
Aprovado por unanimidade dos votos; 62) - Requerimento n° 521/2017, de autoria
do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº
80/2017 que visa autorizar abertura de crédito adicional especial no orçamento
vigente, até o limite de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), destinado a
atender despesas com a inclusão de nova ação nº 1610 – Microbacias II, para
devolução do saldo remanescente em conta, referente ao Convênio Estrada
Municipal Antônio Gilberto Guerra Marsíglio e a extensão para implantação em
trecho de 1200 metros, junto à PNG 040. Aprovado por unanimidade dos votos; 63) Requerimento n° 522/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na presente
Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 90/2017 que visa autorizar inclusão de nova
ação nº 2564 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as USFs,
na Lei Municipal nº 4.514, de 29 de novembro de 2013, o Plano Plurianual para o
período de 2014 a 2017. Aprovado por unanimidade dos votos; 64) - Requerimento
n° 523/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete
edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária,
o Projeto de Lei nº 91/2017 que visa autorizar inclusão de nova ação nº 2564 –
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as USFs, na Lei nº 4.976,
de 20 de junho de 2016, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017.
Aprovado por unanimidade dos votos; 65) - Requerimento n° 524/2017, de autoria
do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº
92/2017 que visa autorizar abertura de crédito adicional especial no orçamento
vigente, até o limite de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), destinado a
atender abertura de nova ação nº 2564, para o Convênio Aquisição de
Equipamentos e Materiais Permanentes para as USFs. Aprovado por unanimidade
dos votos; 66) - Requerimento n° 525/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi
Netto, e subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de
urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 93/2017 que visa
autorizar inclusão de nova ação nº 2565 – Aquisição de Equipamentos e Materiais
Permanentes para as USFs, na Lei Municipal nº 4.514, de 29 de novembro de 2013,
o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Aprovado por unanimidade dos
votos; 67) - Requerimento n° 526/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
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subscrito por mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na
presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 94/2017 que visa autorizar inclusão
de nova ação nº 2565 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para
as USFs, na Lei nº 4.976, de 20 de junho de 2016, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2017. Aprovado por unanimidade dos votos; 68) - Requerimento
n° 527/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais sete
edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária,
o Projeto de Lei nº 95/2017 que visa autorizar abertura de crédito adicional especial
no orçamento vigente, até o limite de R$ 515.525,00 (quinhentos e quinze mil,
quinhentos e vinte e cinco reais), destinado a atender abertura de nova ação nº
2565, para o Convênio Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as
USFs. Aprovado por unanimidade dos votos; 69) - Requerimento n° 528/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que seja
apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº
104/2017 que visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos
financeiros à Casa São Vicente de Paulo, visando a execução dos Projetos de
Adequação de Tubulação de Gás; Compra das Portas para os Dormitórios e
Construção do Roupeiro. Aprovado por unanimidade dos votos; 70) - Requerimento
n° 529/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito
edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária,
o Projeto de Lei nº 105/2017 que visa autorizar o Poder Executivo a promover
transferência de recursos financeiros ao Asilo de Velhice e Mendicidade Nossa
Senhora de Fátima e dá outras providências, visando a execução do “Projeto
Reforma do Refeitório”. Aprovado por unanimidade dos votos; 71) - Requerimento n°
530/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por
mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na presente Sessão
Ordinária, o Projeto de Lei nº 106/2017 que visa alterar dispositivo da Lei Municipal
nº 5.070, de 16 de fevereiro de 2017, que autoriza o Poder Executivo a celebrar
convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Aprovado por
unanimidade dos votos; 72) - Requerimento n° 531/2017, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para
que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária,
o Projeto de Lei nº 108/2017 que visa autorizar o Poder Executivo a celebrar termo
de colaboração com a Associação Nosso Desafio Pirassununga - ANDE. Aprovado
por unanimidade dos votos; 73) - Requerimento n° 532/2017, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais seis edis, para
que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária,
o Projeto de Resolução nº 04/2017 que regulamenta a concessão de vale-transporte
aos servidores da Câmara Municipal de Pirassununga. Aprovado por unanimidade
dos votos; 74) - Requerimento n° 533/2017, 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
Silvio Mosart Gallo. 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 dos votos. Colocado em votação, o Requerimento
nº 433/2017 foi aprovado por unanimidade dos votos; 75) - Requerimento n°
534/2017, de autoria dos Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e
subscrito por mais sete edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
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condolências pelo passamento da Senhora Maria Helena Gennari Spoljarick.
Aprovados por unanimidade de votos; 76) - Requerimento n° 535/2017, de autoria
do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora
Maria Pierina Mancin Schimack. Aprovado por unanimidade de votos; 77) Requerimento n° 536/2017, de autoria dos Vereadores Jeferson Ricardo do Couto e
Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais cinco edis, para que seja transmitida à
família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor Marcos Antonio
Correa de Almeida. Aprovados por unanimidade de votos; 78) - Requerimento n°
537/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por
mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao
Colégio Liceu Vivere, que no dia 19 de agosto, realizou a já tradicional “FECIARTE –
Feira de Ciência, Artes e Tecnologias”. Aprovado por unanimidade dos votos; 79) Requerimento n° 538/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações aos Corretores de Imóveis de Pirassununga pelo “Dia
Nacional do Corretor de Imóveis” que se celebra dia 27 de agosto. Aprovado por
unanimidade dos votos; 80) - Requerimento n° 539/2017, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para
que seja aprovada a presente Moção de Apoio à justa reivindicação dos 2º Tenentes
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no que se refere a diferença salarial
existente entre os postos de 1º e 2º Tenentes. Aprovado por unanimidade dos votos;
81) - Requerimento n° 540/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, e subscrito por mais seis edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações à Associação Alda Miranda Matheus - AMMA, que
receberá, pela primeira vez, uma contribuição do Projeto Criança Esperança, da
Rede Globo de Televisão. Aprovados por unanimidade de votos; 82) - Requerimento
n° 541/2017, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis,
para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Cauê Macris interceda por
Pirassununga, visando beneficiar nossa cidade com a presença de um veículo
(carreta) do Programa Mulheres de Peito, para a realização de exames de
mamografia em nossa população feminina. Aprovado por unanimidade dos votos;
83) - Requerimento n° 542/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, e subscrito por mais oito edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado
Estadual Márcio Camargo, interceda por Pirassununga, visando destinar à Vila
Redenção uma academia ao ar livre, próximo ao conjunto habitacional do CDHU do
bairro, bem assim, que sejam disponibilizados recursos para a construção de parque
infantil para oferecer lazer às crianças do referido bairro. Neste momento, o
Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa requereu que fosse feita somente a leitura
do conteúdo de um requerimento, e apenas o nome dos deputados nos
requerimentos seguintes que tratam do mesmo assunto, sendo seu pedido aprovado
por unanimidade de votos. Em votação, o Requerimento nº 542/2017 foi aprovado
por unanimidade dos votos; 84) - Requerimento n° 543/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que o
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Paulo Corrêa Júnior, interceda por
Pirassununga, visando destinar à Vila Redenção uma academia ao ar livre, próximo
ao conjunto habitacional do CDHU do bairro, bem assim, que sejam disponibilizados
recursos para a construção de parque infantil para oferecer lazer às crianças do
referido bairro. Aprovado por unanimidade dos votos; 85) - Requerimento n°
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544/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por
mais oito edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Jorge Tadeu
Mudalen, interceda por Pirassununga, visando destinar à Vila Redenção uma
academia ao ar livre, próximo ao conjunto habitacional do CDHU do bairro, bem
assim, que sejam disponibilizados recursos para a construção de parque infantil para
oferecer lazer às crianças do referido bairro. Aprovado por unanimidade dos votos;
86) - Requerimento n° 545/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado
Federal Sinval Malheiros Pinto Júnior, interceda por Pirassununga, visando destinar
à Vila Redenção uma academia ao ar livre, próximo ao conjunto habitacional do
CDHU do bairro, bem assim, que sejam disponibilizados recursos para a construção
de parque infantil para oferecer lazer às crianças do referido bairro. Aprovado por
unanimidade dos votos; 87) - Requerimento n° 546/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações aos empresários Glécio Mancin e
Cristiane Baptistella Mancin, pela inauguração do Garden Vale Verde. Aprovado por
unanimidade dos votos; 88) - Requerimento n° 547/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que a
Excelentíssima Senhora Deputada Federal Renata Hellmeister de Abreu, interceda
por Pirassununga, visando destinar à Vila Redenção uma academia ao ar livre,
próximo ao conjunto habitacional do CDHU do bairro, bem assim, que sejam
disponibilizados recursos para a construção de parque infantil para oferecer lazer às
crianças do referido bairro. Aprovado por unanimidade dos votos; 89) Requerimento n° 548/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais sete edis, para que o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual
Pedro Massami Kikudome, o Deputado Kaká, interceda por Pirassununga, visando
destinar à Vila Redenção uma academia ao ar livre, próximo ao conjunto
habitacional do CDHU do bairro, bem assim, que sejam disponibilizados recursos
para a construção de parque infantil para oferecer lazer às crianças do referido
bairro. Aprovado por unanimidade dos votos; 90) - Requerimento n° 549/2017, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
da Senhora Francelina Ribeiro Gomes Bichoff. Aprovados por unanimidade de votos;
91) - Requerimento n° 550/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que os responsáveis pela empresa Rizzo
Parking, administradora da Área Azul (estacionamento rotativo) em Pirassununga,
estudem a possibilidade de fixar estacionamentos de motos nas esquinas onde há
acesso aos cruzamentos de uma via para outra, facilitando a visão dos motoristas.
Aprovados por unanimidade de votos; 92) - Requerimento n° 551/2017, 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 Moraes, o Missionário José Olimpio, interceda por Pirassununga, visando
destinar o importe de R$255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) a serem
utilizados na aquisição de um ônibus para a Secretaria Municipal de Esportes.
Aprovado por unanimidade dos votos; 93) - Requerimento n° 552/2017, de autoria
do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por
mais nove edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento do Senhor José Pereira de Oliveira. Aprovado por unanimidade
dos votos; 94) - Requerimento n° 553/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi
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Netto, e subscrito por mais sete edis, para que o Excelentíssimo Senhor Presidente
do Serviço Social da Indústria de São Paulo (SESI-SP), Paulo Antônio Skaf, se
sensibilize com as necessidades dos jovens de Pirassununga, autorizando incluir
nossa cidade no Programa PAF (Programa Atleta do Futuro), proporcionando o
descobrimento de atletas. Aprovado por unanimidade dos votos; 95) - Requerimento
n° 554/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito
edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Jairso Port. Aprovado por unanimidade dos votos; 96) Requerimento n° 555/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito
por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Senhor Hermídio Vasques. Aprovado por
unanimidade dos votos; 97) - Requerimento n° 556/2017, de autoria do Vereador
Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais seis edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações ao Projeto Pira Recicla, pelo trabalho que
desenvolve em nossa cidade e novas iniciativas sustentáveis. Aprovado por
unanimidade dos 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 Paulo Eduardo Caetano Rosa. Em seguida, usou da palavra na
tribuna o já inscrito Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pela Vereadora Luciana
Batista. Neste momento, a já inscrita Vereadora Luciana Batista cedeu seu tempo ao
Vereador Edson Sidinei Vick. Continuou com a palavra o Vereador Edson Sidinei
Vick, aparteado pelo Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. A seguir, usou da
palavra na tribuna o já inscrito Vereador Vitor Naressi Netto. Em seguida, usou da
palavra na tribuna o já inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto, aparteado pelos
Vereadores José Antonio Camargo de Castro e Edson Sidinei Vick. Logo após, usou
da palavra o já inscrito Vereador Natal Furlan, aparteado pelos Vereadores Vitor
Naressi Netto, Edson Sidinei Vick, José Antonio Camargo de Castro e Jeferson
Ricardo do Couto. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, aparteado pelos Vereadores Natal Furlan, Paulo Eduardo
Caetano Rosa e José Antonio Camargo de Castro. Por fim, dispensou o uso 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 E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 78/2017, de autoria do
Executivo Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação nº 1610 – MICROBACIAS
II, na Lei Municipal nº 4.514, de 29 de novembro de 2013, o Plano Plurianual para o
período de 2014 a 2017. Neste momento, o Vereador Wallace Ananias de Freitas
solicitou a votação em bloco dos Projetos de Lei nºs 78, 79, 80, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 104, 105 e 106/2017, sendo seu pedido aprovado por unanimidade dos votos.
Em discussão, usou da palavra o Vereador Edson Sidinei Vick. Colocado em
votação, o Projeto de Lei nº 78/2017 foi aprovado por unanimidade dos votos; 02) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 79/2017, de autoria do
Executivo Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação nº 1610 – MICROBACIAS
II, na Lei nº 4.976, de 20 de junho de 2016, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2017. Aprovado por unanimidade dos votos; 03) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 80/2017, de autoria do Executivo
Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no
orçamento vigente, até o limite de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais),
destinado a atender abertura de nova ação nº 1610 – MICROBACIAS II, visando a
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devolução de saldo remanescente em conta referente ao Convênio Estrada
Municipal Antonio Gilberto Guena Marsíglio e a extensão para implantação em
trecho de 1.200 metros, junto à PNG 040. Aprovado por unanimidade dos votos; 04)
– PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 90/2017, de autoria do
Executivo Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação nº 2564 – Aquisição de
Equipamentos e Materiais Permanentes para as USFs, na Lei Municipal nº 4.514, de
29 de novembro de 2013, o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017.
Aprovado por unanimidade dos votos; 05) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 91/2017, de autoria do Executivo Municipal, visa
autorizar inclusão de nova ação nº 2564 – Aquisição de Equipamentos e Materiais
Permanentes para as USFs, na Lei nº 4.976, de 20 de junho de 2016, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017. Aprovado por unanimidade dos
votos; 06) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 92/2017, de
autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito
adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais), destinado a atender abertura de nova ação nº 2564 – referente
ao Convênio Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as USFs.
Aprovado por unanimidade dos votos; 07) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 93/2017, de autoria do Executivo Municipal, visa
autorizar inclusão de nova ação nº 2565 – Aquisição de Equipamentos e Materiais
Permanentes para as USFs, na Lei Municipal nº 4.514, de 29 de novembro de 2013,
o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017. Aprovado por unanimidade dos
votos; 08) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 94/2017, de
autoria do Executivo Municipal, visa autorizar inclusão de nova ação nº 2565 –
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as USFs, na Lei nº 4.976,
de 20 de junho de 2016, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017.
Aprovado por unanimidade dos votos; 09) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 95/2017, de autoria do Executivo Municipal, visa
autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente,
até o limite de R$ 515.525,00 (quinhentos e quinze mil, quinhentos e vinte e cinco
reais), destinado a atender abertura de nova ação nº 2565 – referente ao Convênio
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as USFs. Aprovado por
unanimidade dos votos; 10) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 104/2017, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo
a promover transferência de recursos financeiros à Casa São Vicente de Paulo,
visando a execução dos Projetos de Adequação de Tubulação de Gás; Compra das
Portas para os Dormitórios e Construção de Roupeiro. Aprovado por unanimidade
dos votos; 11) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
105/2017, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a
promover transferência de recursos ao Asilo de Velhice e Mendicidade Nossa
Senhora de Fátima e dá outras providências, visando a execução do “Projeto
Reforma do Refeitório”. Aprovado por unanimidade dos votos; 12) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 106/2017, de autoria do Executivo
Municipal, visa alterar dispositivo da Lei Municipal nº 5.070, de 16 de fevereiro de
2017, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais. Aprovado por unanimidade dos votos; 13) –
PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 108/2017, de autoria do
Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de
colaboração com a Associação Nosso Desafio Pirassununga – ANDE, para os fins
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que especifica. Aprovado por unanimidade dos votos. 14) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Resolução nº 04/2017, de autoria da Mesa Diretora, que
regulamenta a concessão de vale-transporte aos servidores da Câmara Municipal de
Pirassununga.
Aprovado
por
unanimidade
dos
votos;
15)
–
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 98/2017, de autoria do Executivo
Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos
financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
provenientes do programa “Voluntários Banco do Brasil” à Associação Beneficente
Alda Miranda Matheus – AMMA. Aprovado por unanimidade dos votos; 16) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 103/2017, de autoria do Executivo
Municipal, dispõe sobre a responsabilidade por valores referentes às multas de
trânsito decorrentes de infrações cometidas por servidor público na condução de
veículo oficial e dá outras providências. Foram apresentadas as Emendas nº 01 e
02/2017, as quais foram lidas pelo 1º Secretário e receberam pareceres verbais
favoráveis das Comissões Permanentes. Em discussão, usou da palavra o Vereador
Edson Sidinei Vick. Colocado em votação, o Projeto de Lei nº 103/2017 foi aprovado
por unanimidade dos votos, bem como as Emendas apresentadas. Terminada a
Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário se haviam Vereadores
inscritos para falar na Explicação Pessoal. Não havendo Vereadores inscritos e nada
mais 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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