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Ata nº 2926 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 03 de outubro de 2017. Ao terceiro dia do mês de outubro de dois mil e
dezessete, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2926ª 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 2925 da Sessão Ordinária de 26 de
setembro de 2017, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada.
Neste momento, o Sr. Presidente Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho solicitou ao 1° Secretário, Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que
procedesse com a leitura do Expediente. Em seguida, o Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa solicitou a dispensa da leitura do Expediente, Indicações e Pedido de
Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Neste
momento, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o Expediente: 01) – Ofício nº
160/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
131/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a aditar convênio e repassar valores
à OSCIP AJUDA PARA O ANIMAL destinados à prestação de serviço de
acolhimento, alojamento e manutenção de pequenos e grandes animais que
atualmente ocupam as instalações do canil municipal. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 02) – Ofício
nº 162/2017, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei que recebeu o nº
130/2017, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de
2018. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 03) – Ofício SMS 097/2017, do Secretário Municipal de
Saúde, Edgar Saggioratto, solicitando a gravação de áudio da 59ª Audiência Pública
da Saúde realizada em 26/09/2017; 04) – Ofício nº 49/2017 – PGM, do Procurador
Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando o Termo de
Colaboração 003/2017, entabulado entre o Município e o “Asilo de Velhice e
Mendicidade Nossa Senhora de Fátima”; 05) – Ofício nº 50/2017 – PGM, do
Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando
o Termo de Colaboração 004/2017, entabulado entre o Município e a “Associação
Beneficente Instituto Vida Renovada”; 06) – Ofício nº 51/2017 – PGM, do Procurador
Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando o Termo de
Colaboração 006/2017, entabulado entre o Município e a “Casa da Paz –
Comunidade Terapêutica de Apoio ao Dependente Químico e Tóxico”; 07) – Ofício
da Professora Coordenadora Andréa Cristina B. Galassi Gobesso da EMEIEF Profª
Julia Colombro de Almeida, informando o nome da aluna a ser homenageada com a
“Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2017; 08) – Ofício da EMEIEF Prof. Arcídio
Giacomelli Stel, informando o nome da aluna a ser agraciada com a “Medalha
Estudante Modelo”, do ano de 2017; 09) – Ofício do Colégio RM de Educação,
informando o nome da aluna a ser homenageada com a “Medalha Estudante
Modelo”, do ano de 2017; 10) – Ofício da Diretora Ane Cristina Cácavo, da E.E. Prof.
Dr. René Albers, informando o nome dos alunos a serem homenageados com a
“Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2017; 11) – Ofício da EMEF Elói Chaves,
comunicando o nome do aluno a ser agraciado com a “Medalha Estudante Modelo”,
do ano de 2017; 12) – Ofício da Escola Estadual Profª Therezinha Rodrigues,
informando o nome dos alunos a serem homenageados com a “Medalha Estudante
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Modelo”, do ano de 2017; 13) – Ofício da EMEF “Jornalista Washington Luiz de
Andrade”, comunicando o nome do aluno a ser homenageado com a “Medalha
Estudante Modelo”, do ano de 2017; 14) – Ofício da Coordenadora Pedagógica
Anielli Praisler, do Colégio Liceu Vivere, informando o nome dos alunos a serem
agraciados com a “Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2017; 15) – Ofício do
Diretor Geral Prof. Marcos Campos dos Santos, do CEDUC – Centro Educacional
Cristão, informando o nome dos alunos a serem agraciados com a “Medalha
Estudante Modelo”, do ano de 2017; 16) – Ofício da Coordenadora Pedagógica
Débora Paschotto Sunega, da EMEF “Profª Maria José de O. Jaconbsen”,
informando o nome da aluna a ser homenageada com a “Medalha Estudante
Modelo”, do ano de 2017; 17) – Ofício da Gestora da Unidade Auria Pécora dos
Santos, da EMEIEF “Profª Zuleika V. F. Velloso”, informando o nome da aluna a ser
homenageada com a “Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2017; 18) – Ofício da
Coordenadora Pedagógica Ana Lúcia Xavier de Souza, do Colégio John Kennedy,
informando o nome dos alunos a serem agraciados com a “Medalha Estudante
Modelo”, do ano de 2017; 19) – Ofício da Coordenadora Pedagógica Márcia Palma
da Conceição Costa, da Escola SESI, solicitando informações sobre a “Medalha
Estudante Modelo”, do ano de 2017; 20) – Ofício da Coordenadora Pedagógica
Márcia Palma da Conceição Costa, da Escola SESI, informando o nome dos alunos
a serem agraciados com a “Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2017; 23) –
Ofício do Comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto
Baccarin, agradecendo e justificando ausência na Audiência Pública que se realizou
em 03/10/2017; 24) – Ofício de Almir Rogério do Conselho Municipal de Políticas
Culturais de Pirassununga, informando sobre a realização de reunião extraordinária
do CMPC no dia 28/09/2017, que teve por objetivo a eleição da Diretoria Executiva
do Conselho; 25) – Convite da Câmara Municipal de Itatiba, para a Exposição
“Lembranças de Aparecida”, que se realiza de 05 a 31/10/2017; 26) – Convite do
Comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin,
para a Palestra do Programa de Fortalecimento e Formação de Valores (PFV), que
se realizará no dia 10/10/2017; 26) – Convite do Presidente do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, Conselheiro Sidney Beraldo, para a Cerimônia de
lançamento do IEG-M (Índice de Efetividade da Gestão Municipal) de 2017, que se
realizará em 09/10/2017; 27) – Ofício do Vereador José Antonio Camargo de Castro,
solicitando 02 (duas) vias da declaração, referente ao mês de setembro/2017,
contendo o valor do subsídio mensal e do INSS descontado; 28) – Publicação da
Griffon Brasil Assessoria, informando a inclusão de Requerimento solicitando
intercessão por Pirassununga junto ao Governo Estadual, visando disponibilização
de verba no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para aquisição de uma
ambulância, na pauta da Reunião Ordinária de 03/10/2017, da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo; 29) – Projeto de Lei nº 132/2017, de autoria do
Vereador José Antonio Camargo de Castro, que institui a Semana Municipal do
Profissional de Educação Física no Município de Pirassununga e dá outras
providências. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à
matéria para darem os pareceres; 30) – Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2017,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que concede a Senhora
Marizete Francisco Amaral Metzner, o Título de “Cidadã Pirassununguense”.
Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para
darem os pareceres; 31) – Projeto de Decreto Legislativo nº 16/2017, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, que concede ao
Pastor Ricardo Mascarenhas da Silva, o Título de “Honra ao Mérito”. Encaminhado
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às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os
pareceres; 32) – Projeto de Decreto Legislativo nº 17/2017, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que concede a Dr. Maria Aparecida
Barbatana Tucumantel, o Título de “Cidadã Pirassununguense”. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
33) – Projeto de Decreto Legislativo nº 18/2017, de autoria do Vereador Natal Furlan,
que institui homenagem ao Agricultor do Ano. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 34) – Projeto
de Decreto Legislativo nº 19/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, que
institui a Homenagem Servidor Municipal do Ano. 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: 35) - Indicação nº 731/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
competente instalar braços com lâmpadas na rede elétrica da Rua Ignácio Florêncio
da Silveira localizada atrás do Residencial Suzana; 36) - Indicação nº 732/2017, de
autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar um Servidor Municipal, para prestar serviços junto ao
CAPS da Vila Pinheiro, uma vez por semana no dia que houver reunião no combate
ao tabagismo e alcoolismo; 37) - Indicação nº 733/2017, de autoria do Vereador José
Antonio Camargo de Castro, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar o setor competente instalar mais vasos sanitários na Creche
“Professor Oscar Augusto Guelli”, atendendo solicitação dos Coordenadores e
Professores que militam naquele estabelecimento; 38) - Indicação nº 734/2017, de
autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, para que o Prefeito Municipal
estude possibilidade rebaixar a guia de terreno público na Avenida Capitão Antonio
Joaquim Mendes, proximidades da rotatória da empresa VPJ Steak Stone, para
transformá-la em um estacionamento, beneficiando muitos munícipes; 39) Indicação nº 735/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar o recapeamento das ruas do
Jardim São Lucas; 40) - Indicação nº 736/2017, de autoria da Vereadora Luciana
Batista, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de criar em nosso
Município o evento Outubro Rosa, visando a prevenção do câncer de mama,
buscando, inclusive, apoio financeiro das Empresas Privadas de nossa cidade; 41) Indicação nº 737/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito
Municipal estude possibilidade de manter um profissional de Terapia Ocupacional, no
Centro de Atenção Psicossocial; 42) - Indicação nº 738/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal estude possibilidade
construir um centro comunitário, envolvendo os bairros da Raia e Vila Guilhermina;
43) - Indicação nº 739/2017, 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 construir uma COBERTURA junto
a Unidade de Saúde da Vila São Pedro, visando abrigar os contribuintes que
necessitam ser atendidos naquela Unidade; 44) - Indicação nº 740/2017, 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 realizar
a manutenção das calhas nos prédios das Escolas Municipais e Creches da cidade;
45) - Indicação nº 741/2017, 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 realizar a instalação de placas de trânsito nas Ruas
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do Jardim São Valentim, bem assim, realizar a pintura de faixas para pedestres; 46) Indicação nº 742/2017, de autoria dos Vereadores Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado” e Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique
a possibilidade de determinar o setor competente realizar a manutenção das calhas
nos prédios das Escolas Municipais e Creches da cidade, preservando o patrimônio
e dando maior segurança para os infantes que frequentam essas unidades
Municipais; 47) - Indicação nº 743/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o Setor de
trânsito, instalar placa de “PARE”, no cruzamento das ruas Bahia e Mato Grosso,
Vila Brasil, minimizando as probabilidades de acidentes; 48) - Indicação nº 744/2017,
de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o Setor competente promover a poda dos galhos das
árvores que estão atrapalhando a visão dos motoristas, no cruzamento da Rua João
Fernandes de Carvalho e Rua Érico Neves Mello, Vila Braz; 49) - Indicação nº
745/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o Setor competente promover os reparos
necessários nos calçamentos entre a Rua General Osório com a Rua Siqueira
Campos e Rua José Bonifácio com a Rua Siqueira Campos, ou determinar o
asfaltamento dos locais; 50) - Indicação nº 746/2017, de autoria do Vereador wallace
Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito Municipal estude possibilidade realizar
a revitalização da Praça Central Conselheiro Antonio Prado; 51) - Indicação nº
747/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar uma maior fiscalização na
praça central, principalmente nos finais de semana, impedindo que a área pública,
seja utilizada por ciclistas, colocando em risco a integridade dos pedestres que
transitam pela localidade; 52) – Pedido de Informações n° 242/2017, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações referentes
ao Processo Administrativo nº 3.126/2017 e Pregão Presencial 58/17 cujo objeto é a
contratação de empresa para prestação de serviços destinados à melhoria do
planejamento, processos e controle de dados da Secretaria Municipal de Educação;
53) – Pedido de Informações n° 243/2017, de autoria dos Vereadores Luciana
Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre horas extras pagas a
servidores da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Obras e
Serviços e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, durante os meses de junho,
julho e agosto/2017; 54) – Pedido de Informações n° 244/2017, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre a
construção de uma Unidade de Saúde da Família na Vila Santa Fé; 55) – Pedido de
Informações n° 245/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa,
sobre as políticas/ações desenvolvidas pelo Executivo Municipal, voltadas para a
juventude; 56) – Pedido de Informações n° 246/2017, de autoria do Vereador Paulo
Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, solicitando informações sobre todos
os médicos que atendem nas Unidades de Saúde. A seguir, o Sr. Presidente
solicitou ao Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse à leitura
dos requerimentos: 57) - Requerimento n° 704/2017, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza, 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 114/2017 que visa autorizar a inclusão de nova ação nº 2567 –
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, na Lei nº 4.514, de
29/11/2013 – o Plano Plurianual para o período 2014 a 2017. Neste momento, o
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno requereu que fosse feita a votação em
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bloco dos requerimentos de urgência dos Projetos de Lei nºs 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122 e 131/2017, e Projetos de Decreto Legislativo nºs 15, 16 e
17/2017, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Em votação, o
Requerimento nº 704/2017 foi aprovado por unanimidade de votos; 58) Requerimento n° 705/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza, 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 115/2017 que visa
autorizar a inclusão de nova ação nº 2567 – Aquisição de Equipamentos e Materiais
Permanentes, na Lei nº 4.976, de 20/06/2016 – Diretrizes Orçamentárias de 2017.
Aprovado por unanimidade dos votos; 59) - Requerimento n° 706/2017, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza, 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 116/2017 que visa autorizar a abertura de crédito
adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 99.990,00 (noventa e
nove mil, novecentos e noventa reais), destinado a atender despesas com a inclusão
de nova ação nº 2567 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes.
Aprovado por unanimidade dos votos; 60) - Requerimento n° 707/2017, de autoria
do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, 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 117/2017 que visa autorizar a inclusão de nova ação nº 2568 –
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, na Lei nº 4.514, de
29/11/2013 – o Plano Plurianual para o período 2014 a 2017. Aprovado por
unanimidade dos votos; 61) - Requerimento n° 708/2017, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, 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 118/2017 que visa autorizar a inclusão de nova ação nº 2568 –
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, na Lei nº 4.976, de
20/06/2016 – Diretrizes Orçamentárias de 2017. Aprovado por unanimidade dos
votos; 62) - Requerimento n° 709/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, 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 119/2017 que
visa autorizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o
limite de R$ 99.990,00 (noventa e nove mil, novecentos e noventa reais), destinado
a atender despesas com a inclusão de nova ação nº 2568 – Aquisição de
Equipamentos e Materiais Permanentes. Aprovado por unanimidade dos votos; 63) Requerimento n° 710/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno, 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 120/2017 que visa
autorizar a inclusão de nova ação nº 2569 – Aquisição de Equipamentos e Materiais
Permanentes, na Lei nº 4.514, de 29/11/2013 – o Plano Plurianual para o período
2014 a 2017. Aprovado por unanimidade dos votos; 64) - Requerimento n° 711/2017,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, 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 121/2017 que visa autorizar a inclusão de nova ação nº
2569 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, na Lei nº 4.976, de
20/06/2016 – Diretrizes Orçamentárias de 2017. Aprovado por unanimidade dos
votos; 65) - Requerimento n° 712/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, 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 122/2017 que
visa autorizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, até o
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limite de R$ 78.984,00 (setenta e oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais),
destinado a atender despesas com a inclusão de nova ação nº 2569 – Aquisição de
Equipamentos e Materiais Permanentes. Aprovado por unanimidade dos votos; 66) Requerimento n° 713/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, 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 131/2017 que visa autorizar o Poder
Executivo a aditar convênio e repassar valores à OSCIP AJUDA PARA O ANIMAL
destinados à prestação de serviço de acolhimento, alojamento e manutenção de
pequenos e grandes animais que atualmente ocupam as instalações do canil
municipal. Aprovado por unanimidade dos votos; 67) - Requerimento n° 714/2017,
de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais nove edis, para que seja
incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o
Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2017 que concede a Senhora Marizete
Francisco Amaral Metzner, o Título de “Cidadã Pirassununguense”. Aprovado por
unanimidade dos votos; 68) - Requerimento n° 715/2017, de autoria do Vereador
Natal Furlan, e subscrito por mais oito edis, para que seja incluído e apreciado sob
regime de urgência na presente Sessão Ordinária, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 16/2017 que concede ao Pastor Ricardo Mascarenhas da Silva, o Título de
“Honra ao Mérito”. Aprovado por unanimidade dos votos; 69) - Requerimento n°
716/2017, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por mais sete edis, para
que seja incluído e apreciado sob regime de urgência na presente Sessão Ordinária,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 17/2017 que concede a Dra. Maria Aparecida
Barbatana Tucumantel, o Título de “Cidadã Pirassununguense”. Aprovado por
unanimidade dos votos; 70) - Requerimento n° 717/2017, de autoria dos Vereadores
Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento do Senhor
Paulo Moreira da Silva. 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, e
que fosse feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma, após o término da
leitura dos requerimentos, sendo seus pedidos aprovados por unanimidade de votos.
A seguir, foi colocado em votação o Requerimento n° 717/2017, o qual foi aprovado
por unanimidade dos votos; 71) - Requerimento n° 718/2017, de autoria dos
Vereadores Edson Sidinei Vick e Luciana Batista, e subscrito por mais oito edis, para
que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da
Senhora Marli Teresinha Mourão. Aprovado por unanimidade dos votos; 72) Requerimento n° 719/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações à Escola de Natação Nautilus realizou a 1ª Caminhada
Nautilus em homenagem ao Outubro Rosa. Aprovado por unanimidade de votos; 73)
- Requerimento n° 720/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações à EMEIEF “Rotary Club” que recebeu o certificado de
participação no Programa Educacional “Pé na Estrada – Educação para o trânsito”.
Aprovado por unanimidade de votos; 74) - Requerimento n° 721/2017, de autoria do
Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações à Associação Pró Voleibol,
que realizou as Finais do Circuito Regional de Vôlei de Praia no último dia 1º de
outubro. Aprovado por unanimidade de votos; 75) - Requerimento n° 722/2017, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete
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edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Mestre de
Jiu-jitsu Willian Martins que sempre representa nossa cidade nos grandes eventos
esportivos que participa. Aprovado por unanimidade de votos; 76) - Requerimento n°
723/2017, de autoria dos Vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza e
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais sete edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações às pastas e órgãos participantes da
VII Semana da Terceira Idade de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de
votos; 77) - Requerimento n° 724/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações à nova diretoria do Conselho Municipal de
Políticas Culturais, que no último dia 27 de outubro realizou reunião extraordinária
com objetivo de promover a eleição da Diretoria Executiva do Conselho. Aprovado
por unanimidade de votos; 78) - Requerimento n° 725/2017, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais sete edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações à Unidade Escolar
Elói Chaves, que no último dia 24 de setembro completou 62 anos de existência.
Aprovado por unanimidade de votos; 79) - Requerimento n° 726/2017, de autoria
dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e subscrito por mais seis edis,
para que presente Moção de Repúdio à performance La Bête, que foi apresentada
na abertura do 35º Panorama da Arte Brasileira, ocorrida no Museu de Arte Moderna
de São Paulo (MAM), no último dia 27 de setembro, seja encaminhada todas as
Câmaras Municipais e Prefeituras Municipais da região. Em discussão, usou da
palavra o Vereador Edson Sidinei Vick. Colocado em votação, o Requerimento nº
726/2017 foi aprovado por unanimidade de votos; 80) - Requerimento n° 727/2017,
de autoria de todos os Edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento da Senhora Royce Maria Victorelli Pires Vargas. Em
discussão, usou da palavra a Vereadora Luciana Batista. Colocado em votação, o
Requerimento nº 726/2017, foi aprovado por unanimidade de votos; 81) Requerimento n° 728/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações à Academia de Pirassununguense de Artes, Ciências e Educação,
que no último dia 30 de setembro, organizou uma palestra com o Professor Dr. Alan
Rodrigo Marinho Gualberto, cujo tema foi “De Newton à Toca Oca: uma Reflexão
científica”. Aprovado por unanimidade de votos; 82) - Requerimento n° 729/2017, de
autoria dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e Jeferson Ricardo do Couto,
e subscrito por mais seis edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações aos novos 3º Sargentos Bombeiros da Polícia Militar do Estado de
São Paulo: Edinei Fonseca Pinheiro, Marcelo dos Santos Baima, Robinson
Fernando do Couto e Luciano Rodrigues de Souza Alves. Aprovado por unanimidade
de votos; 83) - Requerimento n° 730/2017, 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 da
Senhor Aflaudisio José de Souza. Aprovado por unanimidade de votos; 84) Requerimento n° 731/2017, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi Netto e
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais oito edis, para que o Excelentíssimo
Senhor Deputada Federal Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi, interceda por
Pirassununga junto ao Ministério da Saúde, visando destinar a nossa cidade, 03
(três) ambulâncias consoante condições da Portaria de nº 2.214/2017 do Ministério
da Saúde. Aprovado por unanimidade de votos; 85) - Requerimento n° 732/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove edis, para que
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sejam consignados votos de elevadas congratulações a Faculdade de Zootecnia e
Engenharia de Alimentos (FZEA/USP), que no último dia 27 de setembro foi sede do
1o Workshop "Robôs na escola e inclusão Digital". Aprovado por unanimidade de
votos; 86) - Requerimento n° 733/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações a empresa Foto Ramos, que há muitos anos atende e
cresce em Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 87) - Requerimento
n° 734/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito
por mais sete edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a
empresa Zerbetto Produções, que há gerações fotografa e grava a história de nossa
cidade. Aprovado por unanimidade de votos; 88) - Requerimento n° 735/2017, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais sete
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações a empresa
Pirafestas, há mais de 20 anos em nosso Município. Aprovado por unanimidade de
votos. Logo após, o Sr. Presidente Leonardo Francisco Sampaio de Souza consultou
o 1º Secretário, Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, se haviam Vereadores
inscritos para falar no Expediente. Usou da palavra na tribuna o já inscrito Wallace
Ananias de Freitas Bruno. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito
Vereador Vitor Naressi Netto, aparteado pelo Vereador Natal Furlan. Logo após,
usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa,
aparteado pela Vereadora Luciana Batista. A seguir, usou da palavra na tribuna o já
inscrito Vereador Edson Sidinei Vick, aparteado pela Vereadora Luciana Batista. Em
seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador José Antonio Camargo de
Castro. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, aparteado pelos Vereadores Jeferson
Ricardo do Couto e Edson Sidinei Vick. Em seguida, usou da palavra na tribuna a já
inscrita Vereadora Luciana Batista, aparteada pelos Vereadores Edson Sidinei Vick,
Paulo Eduardo Caetano Rosa e Natal Furlan. Logo após, usou da palavra na tribuna
o já inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto, aparteado pelos Vereadores Paulo
Eduardo Caetano Rosa, Luciana Batista e Vitor Naressi Netto. A seguir, usou da
palavra na tribuna o já inscrito Vereador Natal Furlan, aparteado pelos Vereadores
Paulo Eduardo Caetano Rosa, Edson Sidinei Vick, Luciana Batista, Vitor Naressi
Netto, Jeferson Ricardo do Couto e José Antonio Camargo de Castro. Continuando,
o Sr. Presidente, Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitou ao
Vice-Presidente Vereador Edson Sidinei Vick que assumisse a direção dos
trabalhos. Por fim, usou da palavra na tribuna, o já inscrito Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, aparteado pelos Vereadores Vitor Naressi Netto
e Jeferson Ricardo do Couto. Retomando os trabalhos e não havendo mais inscritos,
o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 114/2017, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar a inclusão de nova ação nº 2567 – Aquisição de
Equipamentos e Materiais Permanentes, na Lei nº 4.514, de 29/11/2013 – o Plano
Plurianual para o período 2014 a 2017. Neste momento, o Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno requereu que fosse feita a votação em bloco dos Projetos em
regime de urgência: Projetos de Lei nºs 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122/2017; Projetos de Decreto Legislativo nºs 15, 16 e 17/2017, sendo seu pedido
aprovado por unanimidade de votos. Em discussão, usou da palavra o Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa. Colocado em votação, o Projeto de Lei nº 114/2017
foi
aprovado
por
unanimidade
dos
votos.
02)
– PRIMEIRA
E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 115/2017, de autoria do Executivo
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Municipal, que visa autorizar a inclusão de nova ação nº 2567 – Aquisição de
Equipamentos e Materiais Permanentes, na Lei nº 4.976, de 20/06/2016 – Diretrizes
Orçamentárias de 2017. Aprovado por unanimidade dos votos; 03) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 116/2017, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento
vigente, até o limite de R$ 99.990,00 (noventa e nove mil, novecentos e noventa
reais), destinado a atender despesas com a inclusão de nova ação nº 2567 –
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes. Aprovado por unanimidade
dos votos; 04) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº
117/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a inclusão de nova
ação nº 2568 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, na Lei nº
4.514, de 29/11/2013 – o Plano Plurianual para o período 2014 a 2017. Aprovado por
unanimidade dos votos; 05) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 118/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a inclusão de
nova ação nº 2568 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, na Lei nº
4.976, de 20/06/2016 – Diretrizes Orçamentárias de 2017. Aprovado por
unanimidade dos votos; 06) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 119/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de
crédito adicional especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 99.990,00
(noventa e nove mil, novecentos e noventa reais), destinado a atender despesas
com a inclusão de nova ação nº 2568 – Aquisição de Equipamentos e Materiais
Permanentes. Aprovado por unanimidade dos votos; 07) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 120/2017, de autoria do Executivo
Municipal, que visa autorizar a inclusão de nova ação nº 2569 – Aquisição de
Equipamentos e Materiais Permanentes, na Lei nº 4.514, de 29/11/2013 – o Plano
Plurianual para o período 2014 a 2017. Aprovado por unanimidade dos votos; 08)
– PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 121/2017, de autoria
do Executivo Municipal, que visa autorizar a inclusão de nova ação nº 2569 –
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, na Lei nº 4.976, de
20/06/2016 – Diretrizes Orçamentárias de 2017. Aprovado por unanimidade dos
votos; 09) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 122/2017, de
autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito adicional
especial no orçamento vigente, até o limite de R$ 78.984,00 (setenta e oito mil,
novecentos e oitenta e quatro reais), destinado a atender despesas com a inclusão
de nova ação nº 2569 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes.
Aprovado por unanimidade dos votos; 10) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO
do Projeto de Lei nº 131/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar
o Poder Executivo a aditar convênio e repassar valores à OSCIP AJUDA PARA O
ANIMAL destinados à prestação de serviço de acolhimento, alojamento e
manutenção de pequenos e grandes animais que atualmente ocupam as instalações
do canil municipal. Em discussão, usou da palavra o Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, aparteado pelo Vereador Edson Sidinei Vick. Em seguida, usou da
palavra o Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. A seguir, usou da
palavra o Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, aparteado pelos Vereadores
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Wallace Ananias de Freitas Bruno.
Por fim, usou da palavra o Vereador Edson Sidinei Vick. Colocado em votação, o
Projeto de Lei nº 131/2017 foi aprovado por (08x01) votos; 11) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2017, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que concede a Senhora Marizete
Francisco Amaral Metzner, o Título de “Cidadã Pirassununguense”. Aprovado por
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unanimidade dos votos; 12) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Decreto Legislativo nº 16/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva
- “Paulinho do Mercado”, que concede ao Pastor Ricardo Mascarenhas da Silva, o
Título de “Honra ao Mérito”. Aprovado por unanimidade dos votos; 13) – PRIMEIRA
E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº 17/2017, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que concede a Dra.
Maria Aparecida Barbatana Tucumantel, o Título de “Cidadã Pirassununguense”.
Aprovado por unanimidade dos votos; 14) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 124/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa reajustar os
vencimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo, nos
termos que especifica. Aprovado por unanimidade dos votos; 15) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 125/2017, de autoria do Executivo
Municipal, que visa reajustar os vencimentos dos servidores ativos e inativos do
Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP. Aprovado por unanimidade dos
votos; 16) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 126/2017, de autoria do
Executivo Municipal, que visa autorizar o Poder Executivo a reajustar os recursos
econômicos financeiros transferidos aos pensionistas municipais beneficiários do
IPESP, conforme especifica. Aprovado por unanimidade dos votos; 17)
– PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 128/2017, de autoria da Mesa
Diretora, que visa reajustar os vencimentos dos servidores ativos e inativos da
Câmara Municipal de Pirassununga. Aprovado por unanimidade dos votos.
Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente consultou o Sr. Secretário se haviam
Vereadores inscritos para falar na Explicação Pessoal. Usou da palavra na tribuna o
já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, aparteado pela Vereadora
Luciana Batista. Logo após, usou da palavra o Vereador Edson Sidinei Vick,
aparteado pelos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e Luciana Batista.
Dispensaram o uso da palavra os já inscritos Vereadores Vitor Naressi Netto e
Wallace Ananias de Freitas Bruno. 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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