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Ata nº 2934 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 28 de novembro de 2017. Ao vigésimo oitavo dia do mês de novembro de dois
mil e dezessete, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início
a 2934ª 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 2933 da Sessão Ordinária de 21 de
novembro de 2017, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada.
Neste momento, o Sr. Presidente solicitou suspensão da Sessão por 5 minutos para
assinatura das proposituras pelos Edis. Retomando os trabalhos, o Sr. Presidente
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho solicitou ao 1° Secretário,
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, que procedesse com a leitura do
Expediente. Em seguida, o Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa solicitou a
dispensa da leitura do Expediente, Indicações e Pedido de Informações, sendo seu
pedido aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, o Sr. Presidente pediu
que constasse da Ata o Expediente: 01) – Ofício nº 183/2017, do Prefeito Municipal
solicitando substituição do mapa que acompanha o Projeto de Lei Complementar nº
08/2017, que visa dar nova definição ao perímetro urbano e zoneamento do Distrito
Sede e atribui destinação às áreas expandidas, em razão de problemas técnicos
quando da conversão do formato do arquivo digital e impressão; 02) – Ofício GAB nº
695/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 278/2017,
de autoria da Vereadora Luciana Batista, solicitando informações sobre servidores
municipais dirigindo ônibus escolares da Viação Pirassununga, na prestação do
serviço à Municipalidade; 03) – Ofício GAB nº 696/2017, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações n° 277/2017, de autoria do Vereador Edson
Sidinei Vick, solicitando informações referentes a veículos que foram arrematados,
remanescentes de leilão realizado, bem com os que não foram comprados na
oportunidade e que permaneceram como sucata no Pátio II; 04) – Ofício GAB nº
6972017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 290/2017,
de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando
informações sobre a retroescavadeira de prefixo 78; 05) – Ofício GAB nº 699/2017,
do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 284/2017, de autoria
do Vereador Vitor Naressi Netto, sobre análise da Indicação nº 271/2017, que solicita
a implantação de parcerias do Município com empresas particulares para
recuperação das quadras de esportes da cidade; 06) – Ofício GAB nº 704/2017, do
Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 283/2017, de autoria
dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre
van particular prestando serviços de transporte de pacientes para a Prefeitura
Municipal, transportando pessoas para a cidade de Rio Claro; 07) – Ofício GAB nº
705/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
300/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, solicitando
informações sobre execução de licitação para a contratação de Empresa
Especializada para a realização de transporte público em nossa cidade; 08) – Ofício
GAB nº 706/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº
281/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick,
solicitando informações referentes ao aluguel de imóvel sede do CAPS - Centro de
Atenção Psicossocial, na Rua Siqueira Campos; 09) – Ofício GAB nº 707/2017, do
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Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 302/2017, de autoria
dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa, Luciana Batista e Edson Sidinei Vick,
solicitando informações sobre aumentos nos valores de cobrança neste mês, nas
constas de água; 10) – Ofício GAB nº 708/2017, do Prefeito Municipal, em atenção
ao Pedido de Informações nº 304/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, solicitando informações referentes a veículos adquiridos
recentemente pelo SAEP; 11) – Ofício GAB nº 709/2017, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações nº 288/2017, de autoria do Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando informações sobre o asfaltamento da
Estrada Rural, que inicia-se no prolongamento da Rua Manoel Leme Franco,
passando pela Vila Real, Jardim Ferrarezi; 12) – Ofício GAB nº 710/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 286/2017, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações sobre
asfaltamento da Rua Maria Silveira Therense que fica às margens da Rodovia
Anhanguera; 13) – Ofício GAB nº 711/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 282/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, solicitando informações referentes ao aluguel de imóvel sede da
Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Cidadania e Justiça, na Rua Sete de
Setembro; 14) – Ofício GAB nº 715/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 280/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e
Edson Sidinei Vick, solicitando informações referentes a distribuição de cestas
básicas para pessoas carentes do Município; 15) – Ofício GAB nº 716/2017, do
Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 303/2017, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações sobre o valor
gasto pela Municipalidade para Inauguração da Estação de Captação de Água do
Rio do Roque em emissora de televisão; 16) – Ofício GAB nº 717/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 294/2017, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações sobre
asfaltamento no bairro Jardim Ferrarezzi; 17) – Ofício nº 66/2017 – PGM, do
Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando
o Termo de Colaboração 19/2017, entabulado entre o Município e a União Municipal
Espírita de Pirassununga; 18) – Ofício nº 67/2017 – PGM, do Procurador Geral do
Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando o Termo de Convênio
04/2017, entabulado entre o Município e a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pirassununga – APAE; 19) – Ofício Dir.Cli. 144/2017, do Diretor
Clínico da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, Dr. Álvaro Luiz dos Santos
Jardim, comunicando sobre decisão de paralisação do Pronto Socorro e Pronto
Atendimento, PAM Zona Norte, SAMU e sobreaviso só com atendimento no Setor
Vermelho (Urgência e Emergência), devido à falta de pagamento por parte da Santa
Casa de Misericórdia de Pirassununga, no dia 27/11/2017; 20) – Ofício Dir.Cli.
149/2017, do Diretor Clínico da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, Dr.
Álvaro Luiz dos Santos Jardim, referente ao cancelamento da paralisação do Pronto
Socorro e Pronto Atendimento, PAM Zona Norte, SAMU e sobreaviso só com
atendimento no Setor Vermelho (Urgência e Emergência), no dia 27/11/2017; 21) –
Ofício de Rosana Ignês Suim, requerendo cópia de imagem da câmera de
segurança frontal da Câmara, no dia 25/11/2017 às 10H01min, devido a pequeno
incidente; 22) – Ofício nº 146/SECD/2231, do Diretor da Fazenda da Aeronáutica de
Pirassununga, Coronel Intendente Samuel de Mattos Barroso Júnior, agradecendo o
envio do Requerimento n° 749/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo
de Castro, que congratula a Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga pela
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organização da confraternização e homenagens conferidas a militares da reserva
remunerada pelos bons serviços prestados; 23) – Ofício do Comandante da 3ª
Companhia de Polícia Militar, do 36º Batalhão do Interior, Capitão PM Neymar
Pereira dos Santos, encaminhando o nome dos indicados ao título de “Policial Militar
do Ano”; 24) – Ofício nº 466/2017, da Dirigente Regional de Ensino, Maria
Auxiliadora Firmo da Silva Campos, agradecendo o envio do Requerimento nº
875/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, congratulando
todos os Diretores de Escola, pela passagem de seu dia; 25) – Ofício nº 022/2017,
da Diretora Estadual do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de
São Paulo – APEOESP, Profª Yara Bernardes, agradecendo o envio do
Requerimento nº 875/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa,
congratulando todos os Diretores de Escola, pela passagem de seu dia; 26) –
Comunicado n° CM241858/2017, do Ministério da Educação, informando a liberação
de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Pirassununga, (R$ 21.756,20); 27)
– Comunicado da Grifon Brasil Assessoria, informando sobre Comunicado SDG nº
028/2017 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que traz informações
sobre editais de licitações; 28) – Convite da Escola EMEIJA Prof. Sérgio Cólus, para
Formatura de seus alunos, a qual se realiza em 30/11/2017; 29) – Convite do
Comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto Baccarin,
para Cerimônia Militar Alusiva a Transmissão de Cargo de Comandante do Batalhão
de Infantaria – 84 e Comemoração do Dia da Infantaria, o qual se realizou em
29/11/2017; 30) – Convite do Comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro
do Ar Mário Augusto Baccarin, para Cerimônia Militar Alusiva ao Compromisso à
Bandeira Nacional dos Recrutas da Força Aérea Brasileira, componentes da 2ª
Turma de 2017 - “Turma Arcanjo”, o qual se realiza em 30/11/2017; 31) – Convite do
Comandante do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, Regimento Anhanguera,
Coronel Eduardo Xavier Ferreira Glaser Migon, para a formatura de encerramento
do Curso de Formação de Sargentos “2017/2018”, o qual se realizará em
02/12/2017; 32) – Projeto de Lei nº 143/2017, de autoria da Vereadora Luciana
Batista, que denomina de Elisa Mendes Batista, o Centro Dia do Idoso, neste
Município. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria
para darem os pareceres; 33) – Revista da Associação Paulista de Municípios, Ano
IX, edição nº 68; 34) – Boletim da Confederação Nacional de Municípios, edição de
novembro/2017; 35) – Informativo Borleme, edição nº 3/2017; 36) – Revista Sentido!,
Ano I, edição nº 3 de agosto-outubro/2017; 37) – Convite do Instituto Brasileiro de
Administração Pública – IBRAP, para o Curso “Do Protocolo ao Arquivo: A Gestão de
documentos públicos.”, que se realiza de outubro a dezembro/2017; 38) – Projeto de
Resolução nº 06/2017, de autoria da Mesa Diretora, que autoriza o Poder Legislativo
a celebrar convênio com Universidades, Faculdades e Escolas Técnicas, para
implantação de programa de estágio não remunerado a estudantes. 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: 39) - Indicação nº 857/2017, de autoria do Vereador Edson
Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o
setor competente fiscalizar e tomar as providências necessárias para que obras
particulares não prejudicam os usuários do transporte público, ou a segurança
pública local; 40) - Indicação nº 858/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o
Setor competente munir de sinais de trânsito e faixa para pedestres, nas imediações
do novo supermercado que passou a funcionar na Avenida Duque de Caxias Norte,
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com a Rua Sebastião José Garcia Filho, Parque Clayton Malamam; 41) - Indicação
nº 859/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente realizar as pinturas de
faixas para pedestres na Avenida Duque de Caxias Norte, nas duas pistas, na altura
da Loja “Mais Barato Modas”; 42) - Indicação nº 860/2017, de autoria da Vereadora
Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente realizar os reparos necessários no leito asfáltico da
Rua Lazino Aldriguetti, Jardim Veneza II, minimizando a probabilidade de acidentes;
43) - Indicação nº 861/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de distribuir junto aos Postos de Saúde
do Município, as agulhas, insulina e também os medidores para o controle de
diabetes para os portadores dessa doença, por ser de responsabilidade do Poder
Público o fornecimento desses materiais e medicamentos; 44) - Indicação nº
862/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente realizar os reparos
necessários no leito asfáltico nas proximidades do ponto de ônibus existente entre
as Ruas Duílio Benine, Cherobim Jota e Antonio Bento Canineo, Jardim das
Laranjeiras; 45) - Indicação nº 863/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista,
para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
competente realizar a limpeza geral, troca de lâmpadas que se encontram
queimadas e consertos dos brinquedos que necessitam de reparos que se
encontram instalados na Praça do bairro Jardim Veneza; 46) - Indicação nº
864/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de determinar o setor competente realizar a limpeza geral
da Praça do Idoso, localizada na Vila Pinheiro; 47) - Indicação nº 865/2017, de
autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que
o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de implantar junto ao Posto (Unidade
de Saúde da Família), da Vila Redenção, coleta de sangue para aqueles que
desejarem fazer a doação, visando o banco de sangue para eventuais
necessidades; 48) - Indicação nº 866/2017, 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 proceder com a limpeza geral da
Escola Rural do Bairro de Santa Tereza; 49) - Indicação nº 867/2017, de autoria do
Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade
de determinar a construção de uma travessia elevada para pedestres nas
imediações do Centro Paula Souza - ETEC “TENENTE AVIADOR GUSTAVO KLUG”,
localizado na Avenida Padre Antonio Vann Ess; 50) - Indicação nº 868/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente realizar novamente os serviços de
remendo na Avenida Duque de Caxias Norte, altura do nº 1274; 51) - Indicação nº
869/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente
fiscalizar e tomar as providências necessárias para que não haja despejo de
entulhos em áreas públicas; 52) – Pedido de Informações n° 314/2017, de autoria do
Vereador Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre o TAC (Termo de
Ajustamento de Conduta) solicitado em 2015, com o objetivo de manter o dinheiro
no próprio município, comprometendo-se com a sugestão do Ministério Público, na
construção de uma Escola Ambiental no Horto da cidade; 53) – Pedido de
Informações n° 315/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, solicitando
informações sobre analise do protocolo nº 3055/2017, requerendo a correção dos
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resultados financeiros e orçamentários referentes ao fechamento do mandato de
2016; 54) – Pedido de Informações n° 316/2017, de autoria da Vereadora Luciana
Batista, solicitando informações referentes a ônibus parado na central da ambulância
por falta de manutenção; 55) – Pedido de Informações n° 317/2017, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre
realização de certames licitatórios e contratações feitas sem licitação; 56) – Pedido
de Informações n° 318/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, solicitando informações sobre o pagamento das horas extraordinárias
aos Servidores que as prestaram; 57) – Pedido de Informações n° 319/2017, de
autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando
informações referentes a posto de combustível da Secretaria Municipal de Obras e
Serviços em funcionamento sem a devida licença do CETESB; 58) – Pedido de
Informações n° 320/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson
Sidinei Vick, sobre providências tomadas pela Administração em vista da Lei nº
4.986 de 11 de agosto de 2016, que dispõe sobre a distribuição de dispositivo de
segurança conhecido como “Botão do Pânico” para mulheres vítimas de violência
sob medida preventiva; 59) – Pedido de Informações n° 321/2017, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre o
projeto de mobilidade urbana; 60) – Pedido de Informações n° 322/2017, de autoria
dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre
os repasses de verba do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); 61) – Pedido de
Informações n° 323/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva “Paulinho do Mercado”, solicitando informações sobre o transporte escolar para os
alunos que estudam na Escola do Bairro Rural de Santa Tereza; 62) – Pedido de
Informações n° 324/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno,
solicitando informações sobre a continuidade nas fases editalícias para a aferição
dos candidatos do concurso público para contratação de Guardas Civis Municipais,
iniciado em 2014. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos requerimentos: 63) - Requerimento
n° 902/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza, e
subscrito por mais nove edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de
urgência na presente sessão ordinária, o Projeto de Resolução nº 06/2017, de
autoria da Mesa Diretora, que autoriza o Poder Legislativo a celebrar convênio com
Universidades, Faculdades e Escolas Técnicas, para implantação de programa de
estágio não remunerado a estudantes. Aprovado por unanimidade de votos; 64) Requerimento n° 903/2017, de autoria do Vereador Natal Furlan, e subscrito por
mais sete edis, para que seja apreciado sob regime de urgência na presente sessão
ordinária, o Projeto de Lei nº 139/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa
autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos financeiros à
Associação Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA e dá outras providências,
visando a execução do “Projeto AMMA – Família atuante, aluno brilhante”. Aprovado
por unanimidade de votos; 65) - Requerimento n° 904/2017, 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 Nilton Nunes. Neste momento, o Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno requereu que fosse feita somente a leitura dos nomes dos Vereadores
autores, e dos falecidos que estão recebendo homenagem póstuma nesta Sessão,
sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos. Colocado em votação, o
Requerimento nº 904/2017 foi aprovado por unanimidade de votos; 65) -5-
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Requerimento n° 905/2017, 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 Ângelo Savi. Aprovado por
unanimidade de votos; 67) - Requerimento n° 906/2017, 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
Luiz Antonio Pilon. Aprovado por unanimidade de votos; 68) - Requerimento n°
907/2017, 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 Sinara Rosa de Lima. Aprovado por
unanimidade de votos; 69) - Requerimento n° 908/2017, 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
Maria Lindaura Soares Rodrigues. Aprovado por unanimidade de votos; 70) Requerimento n° 909/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais nove edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras
condolências pelo passamento do Jovem Daniel Menezes Coutinho. Aprovado por
unanimidade de votos; 71) - Requerimento n° 910/2017, de autoria do Vereador
Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais sete edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Grupo de Voluntários do
Combate ao Câncer (GVCC), que realizou o “novembro azul” para conscientização
do câncer de próstata. Neste momento, o Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno requereu que fosse feita votação em bloco dos requerimentos de
congratulação, lendo somente os nomes dos Vereadores autores, e o último
parágrafo da propositura, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos.
Colocado em votação, o Requerimento nº 910/2017 foi aprovado por unanimidade
de votos; 72) - Requerimento n° 911/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo
do Couto, e subscrito por mais sete edis, para que o Excelentíssimo Senhor
Deputado Federal Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi, interceda por Pirassununga,
visando destinar o importe de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) a serem
destinados à Santa Casa de Pirassununga. Aprovado por unanimidade de votos; 73)
- Requerimento n° 912/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais sete edis, para que o Senhor Prefeito Municipal Ademir Alves
Lindo se digne a encaminhar a esta Casa de Leis cópia integral do Procedimento do
Termo de Permissão e Uso de Solo descrito no Decreto n° 6.976/2017 para fins de
análise quanto ao interesse público. Aprovado por unanimidade de votos; 74) Requerimento n° 913/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada
sinceras condolências pelo passamento da Senhora Alvarina Vicente Cordeiro de
Souza. Aprovado por unanimidade de votos; 75) - Requerimento n° 914/2017, de
autoria do Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis,
para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento
da Senhora Cecília Santos Pinto. Aprovado por unanimidade de votos; 76) Requerimento n° 915/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, e subscrito por mais seis edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações ao jovem atleta Matheus Iseppe, que no último dia 25 de
novembro defendeu as cores do Santos Futebol Clube, na categoria Sub 11 do
Campeonato Paulista e alcançou o vice campeonato. Aprovado por unanimidade de
votos; 77) - Requerimento n° 916/2017, de autoria do Vereador José Antonio
Camargo de Castro, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados
-6-

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

votos de elevadas congratulações ao organizador, Sílvio Aparecido Oliveira, e ao
Senhor Secretário de Esportes, José Lourenço Marinho, pelo apoio ao Torneio de
Futsal Feminino “Professor Marcos Boca” realizado no último dia 19 de novembro.
Aprovado por unanimidade de votos; 78) - Requerimento n° 917/2017, de autoria do
Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais cinco edis, para
que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Clube Pirassununga
que recepcionou, no último dia 21 de novembro, o VII Espetáculo de Dança, com o
Tema “O Circo”. Aprovado por unanimidade de votos; 79) - Requerimento n°
918/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais seis edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações a Associação de Capoeira Ginga Legal de Pirassununga que
realizou, no último dia 26 de novembro, na Escola Washington Luis de Andrade, o
batizado e troca de cordões de seus alunos. Aprovado por unanimidade de votos;
80) - Requerimento n° 919/2017, 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 equipe de médicos cubanos que, por alguns anos,
atendeu nossa população. Aprovado por unanimidade de votos; 81) - Requerimento
n° 920/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, e
subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações aos proprietários do Supermercado Mais Vezes da Rede Smart, que
no último dia 23 de novembro ofereceu grande investimento da iniciativa privada
com a inauguração do Supermercado. Aprovado por unanimidade de votos; 82) Requerimento n° 921/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson
Sidinei Vick e Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais cinco edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações aos atletas Renan
Junio Cuel e Hiago Alves que disputaram mais um campeonato importante na 1ª
divisão do Jogos Abertos do Interior 2017, neste mês de novembro, em São
Bernardo do Campo. Aprovado por unanimidade de votos; 83) - Requerimento n°
922/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista, Edson Sidinei Vick, Paulo
Eduardo Caetano Rosa e Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais
cinco edis, convidados membros representantes da Secretaria Municipal de Saúde e
da Santa Casa de Pirassununga, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU) e PAM da Zona Norte para reunião a fim de tomar conhecimento do quanto
acordado e da atual situação da dívida e dos órgãos envolvidos, tendo em vista o
interesse público e de saúde que norteia o assunto. Aprovado por unanimidade de
votos; 84) - Requerimento n° 923/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações a estudante Amanda Estrada Silva, da Escola Estadual
Pirassununga, que alcançou Menção Honrosa, ficando entre os melhores estudantes
de matemática do país pelos resultados da Olimpíada Brasileira de Matemática
(OBMEP). Aprovado por unanimidade de votos; 85) - Requerimento n° 924/2017, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao estudante Lucas
Marcellino de Souza, da Escola Estadual Osmarina Sedeh Padilha, que alcançou
Menção Honrosa, ficando entre os melhores estudantes de matemática do país
pelos resultados da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBMEP). Aprovado por
unanimidade de votos; 86) - Requerimento n° 925/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao estudante Gabriel Neves Queiroz,
do Colégio Liceu Vívere, que alcançou Medalha de bronze, ficando entre os
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melhores estudantes de matemática do país pelos resultados da Olimpíada
Brasileira de Matemática (OBMEP). Aprovado por unanimidade de votos; 87) Requerimento n° 926/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e
subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao estudante João Vitor de Mello Gomes, da ETEC Ten. Gustavo
Klug, que alcançou Medalha de bronze, ficando entre os melhores estudantes de
matemática do país pelos resultados da Olimpíada Brasileira de Matemática
(OBMEP). Aprovado por unanimidade de votos; 88) - Requerimento n° 927/2017, de
autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao estudante João
Henrique Vilarim de Melo, da Escola Estadual Coronel Franco, que alcançou
Medalha de bronze, ficando entre os melhores estudantes de matemática do país
pelos resultados da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBMEP). Aprovado por
unanimidade de votos; 89) - Requerimento n° 928/2017, de autoria do Vereador
Paulo Eduardo Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao estudante Leonardo Schimidt
Moreira, do Centro Educacional Cristão (CEDUC), que alcançou Menção Honrosa,
ficando entre os melhores estudantes de matemática do país pelos resultados da
Olimpíada Brasileira de Matemática (OBMEP). Aprovado por unanimidade de votos;
90) - Requerimento n° 929/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano
Rosa, e subscrito por mais sete edis, para que a presente MOÇÃO DE APOIO ao
Projeto de Emenda à Constituição nº 10/2013 de autoria do Senador Álvaro
Fernandes Dias, que acaba com o foro privilegiado para autoridades seja
encaminhada ao nobre Senador, bem assim, às lideranças partidárias da Câmara
dos Deputados para que representem o anseio dos brasileiros, votando
favoravelmente à PEC. Aprovado por unanimidade de votos; 91) - Requerimento n°
930/2017, de autoria dos Vereadores Paulo Eduardo Caetano Rosa e José Antonio
Camargo de Castro, e subscrito por mais quatro edis, para que sejam consignados
votos de elevadas congratulações aos jovens Gustavo Pajolli Arana, Rafael Banin
Ferraz de Camargo e Beatriz Quintino de Oliveira, do Colégio John Kennedy que
alcançaram ótimos resultados na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBMEP).
Aprovado por unanimidade de votos; 92) - Requerimento n° 931/2017, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por
mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências
pelo passamento do Senhor Dailton Cardoso de Moraes. Aprovado por unanimidade
de votos; 93) - Requerimento n° 932/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio
Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais seis edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações a Assembleia do Paraíso de
Deus pelo Primeiro Congresso dos Jovens realizado. Aprovado por unanimidade de
votos; 94) - Requerimento n° 933/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares
da Silva - “Paulinho do Mercado”, e subscrito por mais sete edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Pastor Raimundo Nonato Moreira
Santos da Assembleia de Deus Ministério Belém da Vila São Pedro, pelo excelente
trabalho social que desenvolve continuamente em nossa cidade. Aprovado por
unanimidade de votos; 95) - Requerimento n° 934/2017, de autoria do Vereador Vitor
Naressi Netto, e subscrito por mais seis edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações as empresas e grupos vencedores do Prêmio Top Marcas
2017. Aprovado por unanimidade de votos; 96) - Requerimento n° 935/2017, de
autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis, para que seja
transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo passamento da Senhora
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Santa Converso Rosolen. Aprovado por unanimidade de votos; 97) - Requerimento
n° 936/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais nove
edis, para que seja transmitida à família enlutada sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Antônio Henrique Horácio. Aprovado por unanimidade de
votos; 98) - Requerimento n° 937/2017, de autoria dos Vereadores Vitor Naressi
Netto e Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais cinco edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao Sindicato dos Comerciários pela
confraternização realizada no último dia 26 de novembro. Aprovado por unanimidade
de votos; 99) - Requerimento n° 938/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias
de Freitas Bruno, e subscrito por mais seis edis, para que sejam consignados votos
de elevadas congratulações ao Professor de Educação Física Carlos Alexsandro da
Conceição pelo trabalho precioso com seus alunos das Escolas Estaduais
Pirassununga e Coronel Franco. 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. Dispensou o uso da palavra o já inscrito Vereador Vitor Naressi
netto. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Jeferson
Ricardo do Couto. A seguir, usou da palavra na tribuna, o já inscrito Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, aparteado pelos Vereadores Paulo Eduardo
Caetano Rosa, Jeferson Ricardo do Couto e Edson Sidinei Vick. Logo após, usou da
palavra na tribuna a já inscrita Vereadora Luciana Batista, aparteada pelos
Vereadores Edson Sidinei Vick, Wallace Ananias de Freitas Bruno e Paulo Eduardo
Caetano Rosa. Em seguida, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Edson
Sidinei Vick. A seguir, usou da palavra na tribuna o já inscrito Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, aparteado pelos Vereadores Natal Furlan e Edson Sidinei
Vick. 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. Usou da palavra na tribuna, o já inscrito
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Logo após, o já inscrito
Vereadora Natal Furlan cedeu seu tempo ao Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho. Continuou com a palavra o Vereador Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, aparteado pelo Vereador Natal Furlan. Não havendo mais inscritos,
o Sr. Presidente passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA
DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 139/2017, de autoria do Executivo Municipal, que
visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos financeiros à
Associação Beneficente Alda Miranda Matheus – AMMA e dá outras providências,
visando a execução do “Projeto AMMA – Família atuante, aluno brilhante”. Aprovado
por unanimidade dos votos; 02) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto
de Resolução nº 06/2017, de autoria da Mesa Diretora, que autoriza o Poder
Legislativo a celebrar convênio com Universidades, Faculdades e Escolas Técnicas,
para implantação de programa de estágio não remunerado a estudantes. Aprovado
por unanimidade de votos; 03) – SEGUNDA DISCUSSÃO da Mensagem Aditiva ao
Projeto de Lei Complementar nº 07/2017, de autoria do Executivo Municipal, que
dispõe sobre as atribuições de empregos em comissão e permanentes mensalistas
que especifica no Quadro de Pessoal do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga
– SAEP, de que trata a Lei Complementar nº 141/2016, e dá outras providências.
Aprovado por unanimidade dos votos; 04) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 140/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, dispõe sobre o “Programa
Disque Árvore” e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos votos; 05)
– PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 141/2017, de autoria da Vereadora
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Luciana Batista, visa instituir a Semana de Prevenção, Conscientização e Combate
ao HPV no Município de Pirassununga e dá outras providências. Foi apresentada a
Emenda Corretiva nº 01/2017, a qual foi lida pelo Secretário, e recebeu pareceres
favoráveis das Comissões Permanentes. Em discussão, usou da palavra a
Vereadora Luciana Batista. Em votação o Projeto de Lei nº 141/2017, bem como a
Emenda Corretiva nº 01/2017, foram aprovados por unanimidade dos votos; 06)
– PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 142/2017, de autoria do Vereador
Edson Sidinei Vick, visa instituir o Dia do Servidor Municipal e dá outras
providências. Foi apresentada a Emenda Corretiva nº 01/2017, a qual foi lida pelo
Secretário, e recebeu pareceres favoráveis das Comissões Permanentes. Colocado
em discussão e votação o Projeto de Lei nº 142/2017, bem como a Emenda
Corretiva nº 01/2017, foram aprovados por unanimidade dos votos; 07) –
PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei Complementar nº 08/2017, de autoria do
Executivo Municipal, visa dar nova definição ao perímetro urbano e zoneamento do
Distrito Sede e atribui destinação às áreas expandidas. Aprovado por unanimidade
dos votos; 08) – PRIMEIRA DISCUSSÃO da Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei nº
110/2017, de autoria do Executivo Municipal, visa estabelecer o Plano Plurianual do
Município para o período 2018 a 2021 e define metas e prioridades da administração
pública municipal para o exercício de 2018. Aprovado por unanimidade dos votos;
09) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 130/2017, de autoria do
Executivo Municipal, Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício
de 2018. Retirado a pedido do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa por uma (01)
Sessão, sendo seu pedido aprovado por unanimidade dos votos. A seguir, 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 Edson Sidinei
Vick, aparteado pelos Vereadores Wallace Ananias de Freitas Bruno, Natal Furlan,
Paulo Eduardo Caetano Rosa e Luciana Batista. Em seguida, usou da palavra na
tribuna o já inscrito Vereador Vitor Naressi Netto. Logo após, usou da palavra na
tribuna o já inscrito Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, aparteado pelo
Vereador Jeferson Ricardo do Couto. Dispensou o uso da palavra o já inscrito
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Não havendo Vereadores
inscritos e nada havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente
Sessão Ordinária. E para constar, Jéssica Pereira de Godoy, Analista Legislativa
Secretaria, digitei a presente ata resumida, a qual é conferida por Adriana Aparecida
Merenciano, Diretora Geral da Secretaria, que, após aprovada pelo Plenário segue
devidamente assinada.
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