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

Ata nº 2935 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada
dia 05 de dezembro de 2017. Ao quinto dia do mês de dezembro de dois mil e
dezessete, às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a
2935ª 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 2934 da Sessão Ordinária de 28 de
novembro de 2017, a qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada.
Neste momento, o Sr. Presidente solicitou suspensão da Sessão por 10 minutos
para assinatura das proposituras e análise de novos projetos 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
178/2017, do Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei Complementar que
recebeu o nº 12/2017, que visa alterar dispositivos da Lei Complementar nº 76, de
15 de fevereiro de 2007, e suas alterações, que dispõem sobre o zoneamento
urbano e rural do município de Pirassununga. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 02) – Ofício
nº 179/2017, do Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº
144/2017, 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 – Aprender com
Conforto e Segurança”. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 03) – Ofício nº 180/2017, do Prefeito
Municipal encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 145/2017, 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 Criança AMMA Brincar”. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
04) – Ofício nº 181/2017, do Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei que
recebeu o nº 146/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a promover
transferência de recursos financeiros à Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais e dá outras providências, visando a execução do “Projeto Cozinha
Estruturada para pessoas com TEA”. Encaminhado às Comissões Permanentes da
Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres; 05) – Ofício nº 182/2017, do
Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei que recebeu o nº 147/2017, que
visa autorizar o Poder Executivo a promover transferência de recursos financeiros à
Associação Sócio-Ambiental Sementes do Amanhã – ASA II e dá outras
providências, visando a execução do “Projeto Novas Vidas”. Encaminhado às
Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
06) – Ofício nº 184/2017, do Prefeito Municipal encaminhando Projeto de Lei que
recebeu o nº 148/2017, que visa autorizar o Poder Executivo a efetuar o pagamento
das premiações aos atletas que conquistaram medalhas, representando o Município
de Pirassununga, no 61º Jogos Regionais – 2ª fase – 2017. Encaminhado às
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Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres;
07) – Ofício GAB nº 720/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de
Informações n° 295/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, solicitando
informações sobre a aquisição de gêneros alimentícios dos produtores rurais de
Pirassununga para o Programa de Alimentação Escolar; 08) – Ofício GAB nº
724/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações n° 298/2017,
de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando
informações referentes as matrículas das crianças da Escola Rural “Ana Mahnic
Daniel” do Bairro Bonfim; 09) – Ofício GAB nº 725/2017, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações n° 299/2017, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, solicitando informações em relação à abertura de cadastro
no MEI (Micro Empreendedor Individual); 10) – Ofício GAB nº 726/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 305/2017, de autoria do
Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, solicitando informações referentes ao
pagamento de horas extraordinárias junto ao Serviço de Água e Esgoto de nossa
cidade (SAEP); 11) – Ofício GAB nº 728/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao
Pedido de Informações nº 306/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de
Freitas Bruno, solicitando informações referentes ao Pronto Atendimento Médico da
Zona Norte - PAM da Zona Norte; 12) – Ofício GAB nº 729/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 297/2017, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre a
empresa Nplan Comunicações Ltda-ME, e a divulgação de vídeos do Senhor
Prefeito junto à rede social Facebook; 13) – Ofício GAB nº 730/2017, do Prefeito
Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 310/2017, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre
ações já realizadas constantes no Projeto de Lei nº 110/2017, que visa estabelecer o
Plano Plurianual do Município para o Período de 2018 a 2021; 14) – Ofício GAB nº
731/2017, do Prefeito Municipal, em atenção ao Pedido de Informações nº 301/2017,
de autoria do Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa, solicitando informações sobre
contratação de Operador de Máquinas e também Encarregado de Setor –
Transportes Internos; 15) – Ofício GAB nº 735/2017, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Pedido de Informações nº 296/2017, de autoria dos Vereadores Luciana
Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações referentes a obras para acesso
da Avenida Juca Costa à Rodovia SP 225; 16) – Ofício nº 70/2017 – PGM, do
Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando
o Termo Aditivo 165/2017, entabulado entre o Município e a União Municipal Espírita
de Pirassununga OSCIP Ajuda Para o Animal; 17) – Ofício nº 71/2017 – PGM, do
Procurador Geral do Município, Luiz Gonzaga Neves de Melo Júnior, encaminhando
o Termo de Colaboração 20/2017, entabulado entre o Município e a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Pirassununga – APAE; 18) – Ofício do
Superintendente do SAEP, João Alex Baldovinotti, em relação a Indicação nº
844/2017, de autoria do Vereador Edson Sidinei Vick, sobre mau cheiro que exala
das águas do Ribeirão São Joaquim, pois pode haver despejo de esgoto no referido
Ribeirão, tendo em vista que o Ribeirão São Joaquim ser afluente do Rio
Descaroçador, pode haver contaminação também das águas desse Rio; 19) – Ofício
Prov. 292.17, do Provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, Edinaldo
Barbosa Lima, encaminhando documentos referentes aos convênios existentes
entre a Santa Casa e a Prefeitura Municipal; 20) – Ofício SEI nº 78/2017CEPTA/DIBIO/ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente – Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade, encaminhando proposta de alteração a pedido do
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Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Aquática Continental
– CEPTA-ICMBio no 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, relativamente às áreas de terras, sob posse e domínio da União
não constante no mapa; 21) – Ofício GAB nº 733/2017, do Prefeito Municipal, em
atenção ao Ofício SEI nº 78/2017-CEPTA/DIBIO/ICMBio, do Ministério do Meio
Ambiente – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que propõe
alteração no Projeto de Lei Complementar nº 08/2017, Lei de Zoneamento Urbano,
solicitado pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade
Aquática Continental – CEPTA-ICMBio, relativamente às áreas de terras, sob posse
e domínio da União não constante no mapa; 22) – Ofício da Escola Estadual de
Pirassununga, confirmando o nome dos alunos a serem homenageados com a
“Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2017; 23) – Convite da Coordenadora
Pedagógica do SESI, Íria Claudete Bergue Lucas, para a I Mostra Educacional de
Projetos Didáticos e Eixos Integradores, realizado em 02/12/2017; 24) Ofício do
Comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Pirassununga, Capitão PM
Neymar Pereira dos Santos, confirmando presença na Solenidade de outorga da
“Medalha Estudante Modelo”, do ano de 2017, realizada em 30/11/2017; 25) – Ofício
do Comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar Mário Augusto
Baccarin, agradecendo e justificando ausência na Solenidade de entrega do título
“Policial Militar do Ano”, realizada em 05/12/2017; 26) – Ofício da 4ª Companhia de
Polícia Militar Rodoviária, informando o comparecimento do 1º Tenente PM Daniel
Dworak Neves, representando o Capitão PM Marcelo Estevão de Oliveira,
Comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária, e o comparecimento do
Comandante Interino do 4º Batalhão de Policiamento Rodoviário, Major PM Ricardo
Roberto Tofanelli na Solenidade de entrega do título “Policial Militar do Ano”,
realizada em 05/12/2017; 27) – Ofício do Delegado do 1º Distrito de Polícia de
Pirassununga, Dr. Maurício Miranda de Queiróz, agradecendo e justificando
ausência na Solenidade de entrega do título “Policial Militar do Ano”, realizada em
05/12/2017; 28) – Ofício nº 002/2017 – CPP-Pirassununga, do Presidente do
Conselho de Pastores de Pirassununga, Pastor Ailson de Souza, comunicando o
Tributo à Bíblia Sagrada, a realizar-se em 09/12/2017, na FEPASA; 29) – Convite de
Téia Camargo, para a 9ª Louvação à Iemanjá, a realizar-se em 08/12/2017, na
Cachoeira de Emas; 30) – Ofício do Senador Airton Sandoval, solicitando os e-mails
dos Vereadores desta Casa de Leis; 31) – Ofício de Rita de Cássia Fantinatto da
Silva, encaminhando abaixo-assinado dos moradores do bairro Jardim Eldorado,
solicitando providências referente ao bar “Resenhas Bar”, que está causando
perturbação de sossego, barulho e outros incômodos na população ao redor; 32) –
Ofício do Vereador José Antonio Camargo de Castro, solicitando 02 (duas) vias da
declaração contendo o valor do subsídio mensal e do INSS, referente ao mês de
novembro/2017; 33) – Convite do CEAP – Centro de Estudos da Administração
Pública, para o curso “Fiscalização das Licitações Públicas”, que se realizará de 12
a 15 de dezembro; 34) – Projeto de Resolução nº 07/2017, de autoria do Vereador
Edson Sidinei Vick, que altera a Resolução nº 136 de 1984, que criou a Comissão de
Defesa do Consumidor. Encaminhado às Comissões Permanentes da Casa,
pertinentes à matéria para darem os pareceres; 35) – Projeto de Resolução nº
08/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, que
altera a denominação e atribuições da Comissão Permanente de Defesa da
Agricultura e Meio Ambiente, conforme especifica. Encaminhado às Comissões
Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres. As
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Indicações e Pedidos de Informações a seguir foram encaminhados ao Prefeito
Municipal: 36) - Indicação nº 870/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do
Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
competente promover a pintura da lombada existente na Rua Alzira Silveira Pinheiro,
Vila Pinheiro, pois a mesma está apagada; 37) - Indicação nº 871/2017, de autoria
do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente realizar a poda do mato e vegetação
que estão invadindo a pista do Anel Viário ao londo de seu percurso; 38) - Indicação
nº 872/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para que o Prefeito
Municipal estude possibilidade de criar em nossa cidade o Programa Social “Natal
Sem Fome” para confortar muitas famílias que sofrem de suscetibilidade material;
39) - Indicação nº 873/2017, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo do Couto, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente
realizar a limpeza geral do terreno localizado no final da Rua Isac Mauro Alves de
Godoy, Residencial Ilha do Sol, pertencente a Municipalidade, pois está causando
transtornos para os Munícipes residentes nas imediações; 40) - Indicação nº
874/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para
que o Prefeito Municipal estude possibilidade de manter contado com setor
responsável do Governo do Estado de São Paulo e solicitar a doação dos
computadores do Programa Acessa São Paulo da Vila Guilhermina que foram
substituídos e hoje se encontram sem uso; 41) - Indicação nº 875/2017, de autoria
do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito
Municipal estude possibilidade de enviar a esta Casa, Projeto de Lei para regular o
uso da madeira de corte como medida de preservação ao meio ambiente; 42) Indicação nº 876/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de firmar
parceria com o CREA, com objetivo de fornecer para as famílias de baixa renda e
que possuem casas populares que sofreram reformas e aumento de área
construída, projetos de construções para a devida regularização da construção, sem
custos para os contribuintes, inclusive das taxas Municipais; 43) - Indicação nº
877/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para
que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de a Administração, firmar acordo
com a Escola Superior de Tecnologia e Educação de Porto Ferreira - ASSER,
visando proporcionar melhores condições para os Servidores Municipais, seus
cônjuges e filhos que desejarem cursar ensino Superior nas várias especialidades
que são oferecidas pela Escola, com desconto na mensalidade de 25% até final
conclusão do curso escolhido; 44) - Indicação nº 878/2017, de autoria do Vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito Municipal verifique
a possibilidade de determinar o setor competente implantar junto ao busto de Carlos
Gomes, instalado na Praça defronte ao Estádio José Maldonado, na Avenida
Presidente Médici, a placa identificadora de seu nome, complementando assim a
homenagem que lhe foi prestada; 45) - Indicação nº 879/2017, de autoria do
Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de aplicação de Anteprojeto de Lei, que cuida em
dar correta destinação aos resíduos sólidos, consoante sua categoria, e dado ao
relevo da matéria; 46) - Indicação nº 880/2017, de autoria da Vereadora Luciana
Batista, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor
competente da Municipalidade realizar os reparos necessários no leito asfáltico, nas
proximidades do Supermercado Mais Vezes, sentido centro/bairro, evitando-se
acidentes; 47) - Indicação nº 881/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista,
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para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de modificar os horários de
trabalhos para os Varredores de Rua, para o período da manhã, quando os raios
solares ainda são suportáveis, proporcionando melhores condições de
desenvolverem suas tarefas de varrição com temperatura mais amena; 48) Indicação nº 882/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente instalar placas
denominativas das ruas do Jardim Eldorado, facilitando o encontro das residências e
seus proprietários, pelos interessados; 49) - Indicação nº 883/2017, de autoria da
Vereadora Luciana Batista, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o setor competente realizar a manutenção da Praça do Jardim Morumbi;
50) - Indicação nº 884/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que o
Prefeito Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente instalar
placas sinalizadoras de trânsito nas ruas do Jardim Ferrarezi, bem assim, pintura de
solo e faixas para pedestres, nos locais previamente determinados onde é previsível
a ocorrência de acidentes; 51) - Indicação nº 885/2017, de autoria dos Vereadores
Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, para que o Prefeito Municipal verifique a
possibilidade de determinar o setor competente realizar a manutenção da Praça do
Bairro da Vila Esperança; 52) - Indicação nº 886/2017, de autoria do Vereador Paulo
Eduardo Caetano Rosa, para que o Prefeito Municipal verifique a possibilidade de
determinar o Setor competente realizar a limpeza do terreno localizado na Alameda
dos Caiapós, Cidade Jardim, notificando o proprietário sobre a necessidade da
manutenção adequada do imóvel; 53) - Indicação nº 887/2017, de autoria do
Vereador Paulo Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito
Municipal verifique possibilidade de ordenar que todas as unidades de saúde do
Município providenciem, urgentemente, a aquisição de materiais para coleta do
Exame de Papanicolau; 54) - Indicação nº 888/2017, de autoria do Vereador Paulo
Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, para que o Prefeito Municipal
verifique a possibilidade de adquirir Equipamentos de Proteção Individual para os
Servidores Municipais que exercem suas funções junto ao Setor de Parques e
Jardins, pois são atividades considerados em grau de periculosidade; 55) - Indicação
nº 889/2017, 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 implantação de placas sinalizadoras de trânsito, nas
ruas que cruzam com a Avenida Dr. Ivo Xavier Ferreira, Vila São Pedro, indicando
que essa via é que é a preferencial; 56) - Indicação nº 890/2017, 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 limpeza
geral nas ruas do Bairro do Jardim Millenium; 57) - Indicação nº 891/2017, de autoria
do Vereador Vitor Naressi Netto, para que o Prefeito Municipal estude possibilidade
mudar a mão de direção da Rua Afonso Grisi, defronte ao Centro de Especialidades
Médicas “Irmã Leopoldina”, sinalizar faixas de embarque e desembarque, faixa de
pedestres, pintura de sinalização de solo e placas de trânsito para conferir maior
segurança aqueles que se dirigem a unidade de saúde; 58) - Indicação nº 892/2017,
de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o Prefeito
Municipal verifique a possibilidade de determinar o setor competente realizar os
reparos de maneira urgente no buraco que existe no asfalto na rua Yolanda Del Nero
Barco, cruzamento com a Rua Joaquim Procópio de Araújo; 59) - Indicação nº
893/2017, de autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, para que o
Prefeito Municipal estude possibilidade de proibir o estacionamento na confluência
das Ruas Rua Coronel Franco e Rua Major Pereira, pintando-se a guia de amarelo,
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para evitar acidentes no local; 60) – Pedido de Informações n° 325/2017, de autoria
dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre
serviços de transporte escolar prestados por empresa à Administração Municipal;
61) – Pedido de Informações n° 326/2017, de autoria dos Vereadores Luciana
Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações sobre manutenção da ponte
sobre a Estrada PNG 248; 62) – Pedido de Informações n° 327/2017, de autoria dos
Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick, solicitando informações referentes
as obras de construção das Unidades de Saúde da Família – USF dos bairros
Jardim Morumbi, Jardim Ferrarezzi e Jardim Roma; 63) – Pedido de Informações n°
328/2017, de autoria dos Vereadores Luciana Batista e Edson Sidinei Vick,
solicitando informações sobre a tranferência do Centro de Atenção Psicossocial –
CAPS da Rua Joaquim Procópio de Araújo para a Rua Siqueira Campos; 64) –
Pedido de Informações n° 329/2017, de autoria do Vereador Paulo Sérgio Soares da
Silva - “Paulinho do Mercado”, solicitando informações sobre a paralisação das
atividades, há mais de 05 anos, no Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS), da Vila São Pedro. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno, que procedesse à leitura dos requerimentos: 65) Requerimento n° 939/2017, 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 Resolução nº 07/2017 que altera a
Resolução nº 136 de 1984, que criou a Comissão de Defesa do Consumidor. Neste
momento, o Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno requereu que fosse feita
votação em bloco dos requerimentos de urgência, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade de votos. Colocado em votação, o Requerimento nº 939/2017 foi
aprovado por unanimidade de votos; 66) - Requerimento n° 940/2017, 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 Lei nº
143/2017 que denomina de Elisa Mendes Batista - “Vó Elisa”, o Centro Dia do Idoso,
neste Município. Aprovado por unanimidade de votos; 67) - Requerimento n°
941/2017, 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 Lei nº 144/2017 que autoriza 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 –
Aprender com Conforto e Segurança”. Aprovado por unanimidade de votos; 68) Requerimento n° 942/2017, 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 Lei nº 145/2017 que autoriza 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 Criança AMMA Brincar”. Aprovado por unanimidade de votos;
69) - Requerimento n° 943/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e
subscrito por mais sete edis, para que seja incluído e apreciado sob regime de
urgência na presente sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 146/2017 que autoriza o
Poder Executivo a promover transferência de recursos financeiros à Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais e dá outras providências, visando a execução do
“Projeto Cozinha Estruturada para pessoas com TEA”. Aprovado por unanimidade de
votos; 70) - Requerimento n° 944/2017, 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 147/2017 que
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autoriza o Poder Executivo a promover transferência de recursos financeiros à
Associação Sócio-Ambiental Sementes do Amanhã – ASA II e dá outras
providências, visando a execução do “Projeto Novas Vidas”. Aprovado por
unanimidade de votos; 71) - Requerimento n° 945/2017, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais nove edis, para que seja
incluído e apreciado sob regime de urgência na presente sessão ordinária, o Projeto
de Lei nº 148/2017 que autoriza o Poder Executivo a efetuar o pagamento das
premiações aos atletas que conquistaram medalhas, representando o Município de
Pirassununga, no 61º Jogos Regionais – 2ª fase – 2017. Aprovado por unanimidade
de votos; 72) - Requerimento n° 946/2017, 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 Katsuto
Watanabe. 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
946/2017 foi aprovado por unanimidade de votos; 73) - Requerimento n° 947/2017,
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 Luis Antonio Cardoso. Aprovado por unanimidade de votos;
74) - Requerimento n° 948/2017, de autoria do Vereador José Antonio Camargo de
Castro, e subscrito por mais sete edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações à Professora Soraia Spoljaric, pela realização da X Mostra
de Ginástica Artística e Rítmica, no último dia 29 de outubro. 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 948/2017 foi
aprovado por unanimidade de votos; 75) - Requerimento n° 949/2017, de autoria do
Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações ao novo Comandante do
Batalhão de Infantaria da Academia da Força Aérea Major de Infantaria Marcio
Simões Pereira Campos, pela troca de Comando do Batalhão de Infantaria-84 da
Academia da Força Aérea, ocorrida no último dia 29 de dezembro, Dia da Infantaria.
Aprovado por unanimidade de votos; 76) - Requerimento n° 950/2017, de autoria do
Vereador José Antonio Camargo de Castro, e subscrito por mais oito edis, para que
sejam consignados votos de elevadas congratulações a EMEIJA “Professor Sérgio
Cólus”, que no último dia 30 de novembro realizou a festa para seus alunos.
Aprovado por unanimidade de votos; 77) - Requerimento n° 951/2017, de autoria
dos Vereadores José Antonio Camargo de Castro e Leonardo Francisco Sampaio de
Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações aos integrantes do 13º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, desejando Boas Vindas aos novos Alunos do Curso Básico de
Formação de Sargentos. Aprovado por unanimidade de votos; 78) - Requerimento n°
952/2017, de autoria do Vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de elevadas
congratulações ao atleta Luiz Carlos Vignalli, atleta que conseguiu se sobrepor aos
demais competidores conquistando a medalha de ouro em sua categoria, na Copa
Open de Jiu-Jitsu que ocorreu no último final de semana. Aprovado por unanimidade
de votos; 79) - Requerimento n° 953/2017, de autoria do Vereador Leonardo
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Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações ao atleta Clayton Fernandes, atleta
que conquistou a medalha de ouro em sua categoria, no Panamericano de Jiu-Jitsu
2017. Aprovado por unanimidade de votos; 80) - Requerimento n° 954/2017, 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 Escola
SESI de Pirassununga que realizou a I Mostra de Educação de Projetos Didáticos e
Eixos Integradores, no último dia 02 de dezembro. Aprovado por unanimidade de
votos; 81) - Requerimento n° 955/2017, de autoria do Vereador Paulo Eduardo
Caetano Rosa, e subscrito por mais oito edis, para que sejam consignados votos de
elevadas congratulações a aluna Helena Louzada Marconi da ETEC de
Pirassununga, que foi classificada para intercâmbio na Argentina. Aprovado por
unanimidade de votos; 82) - Requerimento n° 956/2017, 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 Martinho Kawamura.
Aprovado por unanimidade de votos; 83) - Requerimento n° 957/2017, 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
Albertina de Oliveira Claro. Aprovado por unanimidade de votos; 84) - Requerimento
n° 958/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito
edis, para que presente requerimento seja enviado aos responsáveis pelo Grupo
Arteris e Concessionária Intervias, para que estudem possibilidade de incluir
Pirassununga no Projeto Escola Arteris que, por certo, terá grande receptividade em
nosso Município. Aprovado por unanimidade de votos; 85) - Requerimento n°
959/2017, de autoria do Vereador Vitor Naressi Netto, e subscrito por mais oito edis,
para que sejam consignados votos de elevadas congratulações ao Empório de
Minas, loja inaugurada no último dia 02 de novembro, em Pirassununga. Aprovado
por unanimidade de votos; 86) - Requerimento n° 960/2017, de autoria dos
Vereadores Vitor Naressi Netto, Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho,
Jeferson Ricardo do Couto, José Antonio Camargo de Castro e Wallace Ananias de
Freitas Bruno, e subscrito por mais quatro edis, para que sejam consignados votos
de elevadas congratulações ao organizador da 3° Taça Brasil de Futebol 2017,
Marcelo Iseppe, cujas finais aconteceram entre os dias 25 de novembro e 03 de
dezembro. Aprovado por unanimidade de votos; 87) - Requerimento n° 961/2017, de
autoria do Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito
edis, para que sejam consignados votos de elevadas congratulações aos voluntários
Rinaldo Tangerino, o Birica, Evandro Levendosk, o Bobô, Laerte Ganeo Junior,
Frederico Tangerino e Décio Geraldini Júnior e Leiloeiro Djalma Fonseca, que
realizaram um evento em prol das entidades de nossa cidade: o II Leilão de Gado
Beneficente da APAE Pirassununga, no último dia 26 de novembro. Aprovado por
unanimidade de votos; 88) - Requerimento n° 962/2017, de autoria do Vereador
Wallace Ananias de Freitas Bruno, e subscrito por mais oito edis, para que sejam
consignados votos de elevadas congratulações aos responsáveis e apoiadores da
Escolinha de Futebol da Polícia Militar de Pirassununga, que realizaram evento de
encerramento no último dia 02 de dezembro. 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 Vereador
Natal Furlan, aparteado pelo Vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. A seguir, usou
da palavra na tribuna, o já inscrito Vereador Edson Sidinei Vick. Em seguida, usou
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da palavra na tribuna, o já inscrito Vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. Logo
após, usou da palavra na tribuna o já inscrito Paulo Eduardo Caetano Rosa. Em
seguida, usou da palavra na tribuna a já inscrita Vereadora Luciana Batista,
aparteada pelo Vereador Edson Sidinei Vick. A seguir, usou da palavra na tribuna o
já inscrito Vereador Jeferson Ricardo do Couto, aparteado pelos Vereadores Paulo
Sérgio Soares da Silva - “Paulinho do Mercado”, José Antonio Camargo de Castro,
Luciana Batista e Paulo Eduardo Caetano Rosa. Neste, 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 Paulo Eduardo Caetano Rosa e Paulo Sérgio Soares
da Silva - “Paulinho do Mercado”. Não havendo mais inscritos, o Sr. Presidente
passou a Ordem do Dia: 01) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Resolução nº 07/2017 que altera a Resolução nº 136 de 1984, que criou a Comissão
de Defesa do Consumidor. Neste momento, o Vereador Wallace Ananias de Freitas
Bruno requereu que fosse feita votação em bloco dos Projetos em urgência: Projeto
de Resolução nº 07/2017 e Projetos de Lei nºs 143, 144, 145, 146, 147, 148; e
Projetos em segunda discussão: Projetos de Lei nºs 140, 141, 142 e Projeto de Lei
Complementar nº 08/2017, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de votos.
Colocado em votação, o Projeto de Resolução nº 07/2017 foi aprovado por
unanimidade de votos; 02) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 143/2017, de autoria da Vereadora Luciana Batista, que denomina de Elisa
Mendes Batista - “Vó Elisa”, o Centro Dia do Idoso, neste Município. Aprovado por
unanimidade de votos; 03) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 144/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza 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 – Aprender com Conforto e Segurança”. Aprovado por unanimidade de votos;
04) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 145/2017, de
autoria do Executivo Municipal, que autoriza 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 Criança
AMMA Brincar”. Aprovado por unanimidade de votos; 05) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 146/2017, de autoria do Executivo
Municipal, que autoriza o Poder Executivo a promover transferência de recursos
financeiros à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e dá outras
providências, visando a execução do “Projeto Cozinha Estruturada para pessoas
com TEA”. Aprovado por unanimidade de votos; 06) – PRIMEIRA E
SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 147/2017, de autoria do Executivo
Municipal, que autoriza o Poder Executivo a promover transferência de recursos
financeiros à Associação Sócio-Ambiental Sementes do Amanhã – ASA II e dá
outras providências, visando a execução do “Projeto Novas Vidas”. Aprovado por
unanimidade de votos; 07) – PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de
Lei nº 148/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a
efetuar o pagamento das premiações aos atletas que conquistaram medalhas,
representando o Município de Pirassununga, no 61º Jogos Regionais – 2ª fase –
2017. Aprovado por unanimidade de votos; 08) – SEGUNDA 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; 09) – SEGUNDA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 141/2017, de autoria da
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Vereadora Luciana Batista, visa instituir a Semana de Prevenção, Conscientização e
Combate ao HPV no Município de Pirassununga e dá outras providências. Aprovado
por unanimidade dos votos; 10) – SEGUNDA 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. Aprovado por unanimidade dos votos; 11) –
SEGUNDA 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; 12) – SEGUNDA 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. Retirado a pedido do Vereador Wallace
Ananias de Freitas Bruno por uma (01) Sessão, sendo seu pedido aprovado por
unanimidade dos votos; 13) – 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 Wallace Ananias
de Freitas Bruno por uma (01) Sessão, sendo seu pedido aprovado por unanimidade
dos votos; 14) – PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nº 138/2017, de autoria
do Executivo Municipal, visa autorizar o Poder Executivo a qualificar como
organizações sociais as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos,
cujas atividades sejam dirigidas à saúde, e dá outras providências. Retirado por falta
de pareceres favoráveis das Comissões Permanentes. A seguir, o Sr. Presidente
consultou o Sr. Secretário se haviam Vereadores inscritos para falar na Explicação
Pessoal. 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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