CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES
3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 02 DE MARÇO DE 2020.
Presidente – CRISTIANO ALEX ELIAS
1° Secretário – JOSÉ LUIS NIERI
Aos 02 (dois) dias do mês de março, do exercício de 2020 (dois mil e vinte), na Sala das
Sessões “Vereador Dario Gomes de Oliveira”, foi realizada a 3ª (terceira) SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA. Determinado pelo Presidente a realização da chamada
e tendo sido a mesma executada, constataram-se as seguintes presenças:- ANTONIO
FERMINO FILHO, CRISTIANO ALEX ELIAS, Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART
FILHO, JOSÉ CARLOS DA SILVA, JOSÉ LUIS NIERI, MARCELO DONIZETE DUÓ,
MÁRCIA REGINA LIMA GALVÃO e MÁRIO WILSON FRATTA. Aberta a Sessão, na
forma regimental, pelo Presidente, o mesmo deu início à fase destinada ao Expediente,
iniciando-se pela deliberação das ATAS: Ata da 2ª Sessão Legislativa Ordinária,
realizada no dia 17 de fevereiro de 2020; colocada em discussão a respectiva ata,
ninguém se manifestando a respeito, foi posta em votação, obtendo-se o seguinte
resultado:- APROVADA com ausência do vereador ANTONIO GANZAROLLI
FILHO. Em seguida, foi dado ciência do Expediente recebido do Prefeito Municipal:
encaminhando às Comissões Competentes:- PROJETO DE LEI Nº 11/20 – Dispõe
sobre a concessão de reajuste salarial aos funcionários públicos municipais Efetivos,
Comissionados e aos Agentes Políticos do Poder Executivo; PROJETO DE LEI Nº
12/20 – Dispõe sobre a alteração do Anexo III – Quadro de Funções Gratificadas da Lei
Municipal nº 1.765, alteradas pelas Leis nºs 2.034/1998, 3.033/2010 e 3.906/2019;
PROJETO DE LEI Nº 13/20 – Dispõe sobre a alteração do anexo I e anexo V, da Lei nº
1.765, de 28 de setembro de 1994, e alterações posteriores; PROJETO DE LEI Nº 14/20
– Dispõe sobre a concessão de reajuste salarial aos funcionários efetivos e
comissionados do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE; PROJETO DE LEI
Nº 15/20 – Dispõe sobre a alteração do anexo I, da Lei nº 3.422, de 10 de abril de 2014,
e alterações posteriores. Em seguida, foi dado ciência do Expediente recebido dos
Senhores Vereadores, encaminhando às Comissões Competentes:- PROJETO DE LEI
Nº 10/20 – MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL – Na forma do Art. 37, X
da Constituição Federal de 1988, fixa a Revisão Geral Anual do Poder Legislativo de
Pedreira no Exercício de 2020; PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 02/20 – SR.
MARCELO DONIZETE DUÓ e DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO –
Dispõe sobre a constituição de Comissão de Representação, para participação de
audiência pública com o tema “Fibromialgia”, nos termos que especifica. Expediente
recebido de diversos - OFICIOS: Cópia nas Tribunas dos Senhores Vereadores. Após,
foram deliberados os seguintes REQUERIMENTOS: REQUERIMENTO Nº 07/20 –
SR. JOSÉ LUIS NIERI – Solicitando esclarecimentos ao Prefeito Municipal referentes
a publicação veiculada em rede social tratando sobre a situação encontrada em um
parque infantil nas dependências da Escola “Professor Arnaldo Rossi”. Colocado em
discussão ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação,
tendo sido aprovado com ausência do vereador ANTONIO GANZAROLLI FILHO. O
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Presidente CRISTIANO ALEX ELIAS solicitando a palavra consultou a possibilidade
de inclusão de dois Requerimentos (com início em 04:32 e término em 09:16) havendo
concordância do Plenário os Requerimentos foram apresentados e devidamente
deliberados. REQUERIMENTO Nº 08/2020 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS Solicitando do Prefeito Municipal para que através do Departamento competente,
encaminhe a este vereador o que se segue: Com relação às obras do Posto de Saúde da
Vila Canesso como se encontra o andamento de execução da mesma, ou seja, está
correndo conforme o determinado e se encontra dentro do prazo legal de execução?
Encaminhar cópia do memorial descritivo juntamente com a respectiva planta de
construção. Encaminhar cópia do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal
juntamente com a Empresa vencedora para execução com forme licitação de referida
obra. Informar o nome do Fiscal responsável pelo acompanhamento de referida obra.
Colocado em discussão ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em
votação, tendo sido Aprovado com ausência do vereador ANTONIO GANZAROLLI
FILHO; REQUERIMENTO Nº 09/2020 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS - Solicitando
do Senhor Prefeito Municipal HAMILTON BERNARDES JUNIOR para que através
do Departamento competente, encaminhe a este vereador o que se segue: Com relação
ao “Bolsão de Estacionamento” à Avenida Wanderley José Vicentini, defronte ao
número 130 que fora demarcado em referida área na localidade citada. Este vereador
requer a informação, se houve tratativas e ou processo licitatório entre a prefeitura
municipal e a empresa responsável pela exploração de vagas de estacionamentos,
encaminhando inclusive todo processo/certame de concessão para a exploração
envolvendo referida área pública em questão. Colocado em discussão o Presidente
CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou com aparte do vereador Dr. JAYRO
GOUVEIA GOULART FILHO (com início em 09:18 e término em 11:27) ninguém
mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido aprovado
com ausência do vereador ANTONIO GANZAROLLI FILHO. Em seguida, foi dado
ciência das seguintes INDICAÇÕES, encaminhando-as aos setores competentes:INDICAÇÃO Nº 22/20 – SR. JOSÉ LUIS NIERI – Solicitando operação tapa-buracos
na Rua Germiniano Stranieri, no Parque Bela Vista; INDICAÇÃO Nº 23/20 – SR.
JOSÉ LUIS NIERI – Solicitando operação tapa-buracos na Rua Augustinho
Cartarozzi, no Jardim Andrade; INDICAÇÃO Nº 24/20 – SR. JOSÉ LUIS NIERI –
Solicitando operação tapa-buracos na Rua Dona Carolina Ricci, no Parque Bela Vista;
INDICAÇÃO Nº 25/20 – SR. JOSÉ LUIS NIERI – Solicitando que seja realizado um
projeto de recapeamento total das ruas do Parque Bela Vista e adjacências;
INDICAÇÃO Nº 26/20 – SR. JOSÉ LUIS NIERI – Solicitando os serviços de poda de
mato em toda a extensão da Estrada Municipal Fioravante Carlotti (Estrada de Duas
Pontes); INDICAÇÃO Nº 27/20 – SR. JOSÉ LUIS NIERI – Solicitando os serviços de
poda de mato em toda a extensão da Estrada Municipal João Batista Fabrin (Entre
Montes); INDICAÇÃO Nº 28/20 – SRA. MÁRCIA REGINA LIMA GALVÃO –
Solicitando a criação de lares temporários em residências particulares para cães e
gatos abandonados no município; INDICAÇÃO Nº 29/20 – SRA. MÁRCIA REGINA
LIMA GALVÃO – Solicitando a realocação da faixa de pedestres localizada ao lado
da agência do Banco Itaú; INDICAÇÃO Nº 30/20 – SRA. MÁRCIA REGINA LIMA
GALVÃO – Solicitando estudos sobre a possibilidade de manter as duas faixas de
pedestres localizadas na Avenida Papa João XXIII, mais especificamente nas
proximidades do Bar do Bazeio; INDICAÇÃO Nº 31/20 – SR. MARCELO
DONIZETE DUÓ – Solicitando que o Executivo Municipal tome as providências
necessárias, requerendo ao Governo do Estado de São Paulo, contrapartida financeira
para que conceda benefício fiscal de isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial
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Urbano) dos moradores da área de risco da barragem em construção em nossa cidade,
o vereador MARCELO DONIZETE DÚO deixou em aberto caso os demais vereadores
queiram estar assinando em conjunto a Indicação nº 31/2020 o vereador Dr. JAYRO
GOUVEIA GOULART FILHO se pronunciou (com início em 14:13 e término em
16:23). Em seguida passou-se a deliberar as MOÇÕES DE PESAR, encaminhadas às
famílias enlutadas: MOÇÃO Nº 16/20 – SR. JOSÉ LUIS NIERI e demais vereadores –
Consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento da Sra. Maria das Graças Ferreira
da Silva; MOÇÃO Nº 17/20 – SR. ANTONIO FERMINO FILHO e demais
vereadores – Consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento da Sra. Graziela
Aparecida dos Santos Lastoria. Após, passou-se a deliberar as MOÇÕES DIVERSAS:
MOÇÃO Nº 14/20 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS – Consigna em ata, votos de
congratulações ao Clube do Fusca e ao Rotary Club de Pedreira, pela entrega de
instrumentos musicais ao SAMUCA – Serviço de Atendimento à Mulher, Criança e
Adolescente de Pedreira, colocada em discussão e ninguém querendo fazer uso da
palavra, foi colocada em votação tendo sido Aprovada com a ausência do vereador
ANTONIO GANZAROLLI FILHO. MOÇÃO Nº 15/20 – SR. MARCELO DONIZETE
DUÓ – Consigna em ata, votos de congratulações aos artistas pedreirenses J. Peron e
Dom André, pelo lançamento da história em quadrinhos “Os Ovos da Arara
Dourada” colocada em discussão o Presidente CRISTIANO ALEX ELIAS se
pronunciou (com início em 18:21 e término em 18:45) e ninguém mais querendo fazer
uso da palavra, foi colocada em votação tendo sido Aprovada com a ausência do
vereador ANTONIO GANZAROLLI FILHO. MOÇÃO Nº 18/20 – SR. ANTONIO
GANZAROLLI FILHO – Consigna em ata, votos de congratulações ao Prefeito
Municipal Hamilton Bernardes Junior, pela atenção dispensada à solicitação deste
vereador na instalação de semáforo no acesso à Praça Coronel João Pedro, colocada
em discussão e ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocada em votação
tendo sido Aprovada com a ausência do vereador ANTONIO GANZAROLLI FILHO.
Após, foi dado ciência das seguintes CORRESPONDÊNCIAS: Da Câmara Municipal
– Balancete mês de JANEIRO/2020; Da Câmara Municipal de Campinas – Convite
para a Oficina “Câmara Verde”, Da Caixa Econômica Federal – Informa recursos na
área da Saúde. Após iniciou-se a fase destinada a PALAVRA LIVRE: A vereadora
inscrita MARCIA REGINA LIMA GALVÃO dispensou o uso de sua palavra, o
Presidente CRISTIANO ALEX ELIAS solicitou a licença da palavra para esclarecer a
ausência do vereador ANTONIO GANZAROLLI FILHO em decorrência de cirurgia
médica, se pronunciou (com início em 20:29 e término em 20:50). Em seguida o
Presidente Sr. CRISTANO ALEX ELIAS, informou que havia inscrição para o uso da
TRIBUNA LIVRE: Senhora MARIA ADRIANA CORSI CASSIANI, portadora do CPF
102.147.358-85 e do TITULO ELEITORAL – 143964780108, Zona Eleitoral – 333, o qual
assinou o Termo de Responsabilidade e Comprometimento para tratar sobre o assunto
“Proibição da utilização de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos” (com início
em 21:28 e término em 27:28) o vereador JOSÉ LUIS NIERI solicitou um breve aparte
e se pronunciou com breve aparte do Presidente CRISTIANO ALEX ELIAS (com
início em 27:29 e término em 30:15). Não havendo mais inscritos, o Presidente
comunicou que o tempo destinado ao Expediente havia se encerrado, passando
diretamente para a ORDEM DO DIA desta Sessão, deliberando os PROJETOS EM 2º
TURNO DE VOTAÇÃO: PROJETO DE LEI Nº 02/20 – SR. MARCELO DONIZETE
DUÓ – Dispõe sobre denominação de rua situada na “Reserva Flamboyant”, com o
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nome de “Ronaldo Hugo Vecchia”, conforme especifica. Colocado em discussão o
mérito do Projeto de Lei nº 02/2020, ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação tendo sido Aprovado em 2º turno de votação com ausência do
vereador ANTONIO GANZAROLLI FILHO; PROJETO DE LEI Nº 03/20 – SRS.
CRISTIANO ALEX ELIAS, ANTONIO GANZAROLLI FILHO, ANTONIO
FERMINO FILHO, DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO, JOSÉ CARLOS DA
SILVA, JOSÉ LUIS NIERI, MARCELO DONIZETE DUÓ e MÁRIO WILSON
FRATTA – Dispõe sobre denominação de Estrada Municipal, com o nome de “Vicente
Antonio de Oliveira”, conforme especifica. Colocado em discussão o mérito do Projeto
de Lei nº 03/2020, ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em
votação tendo sido Aprovado em 2º turno de votação com ausência do vereador
ANTONIO GANZAROLLI FILHO; PROJETO DE LEI Nº 04/20 – PREFEITO
MUNICIPAL –Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber por doação, imóvel
que especifica. Colocado em discussão o mérito do Projeto de Lei nº 04/2020, ninguém
mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação tendo sido Aprovado em
2º turno de votação com ausência do vereador ANTONIO GANZAROLLI FILHO;
PROJETO DE LEI Nº 05/20 – PREFEITO MUNICIPAL – Autoriza o Poder Executivo
Municipal firmar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de São Paulo – DER/SP, e dá outras providências. Colocado em discussão o mérito do
Projeto de Lei nº 05/2020, ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado
em votação tendo sido Aprovado em 2º turno de votação com ausência do vereador
ANTONIO GANZAROLLI FILHO; PROJETO DE LEI Nº 06/20 – PREFEITO
MUNICIPAL – Dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor de
R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). Colocado em discussão o mérito do Projeto
de Lei nº 06/2020, ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em
votação tendo sido Aprovado em 2º turno de votação com ausência do vereador
ANTONIO GANZAROLLI FILHO; PROJETO DE LEI Nº 07/20 – PREFEITO
MUNICIPAL – Dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor de
R$ 1.453.239,24 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e três mil, duzentos e trinta e
nove reais e vinte e quatro centavos). Colocado em discussão o mérito do Projeto de
Lei nº 07/2020, ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação
tendo sido Aprovado em 2º turno de votação com ausência do vereador ANTONIO
GANZAROLLI FILHO; PROJETO DE LEI Nº 08/20 – PREFEITO MUNICIPAL –
Dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor de R$ 628.000,00
(seiscentos e vinte e oito mil reais). Colocado em discussão o mérito do Projeto de Lei
nº 08/2020, ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação
tendo sido Aprovado em 2º turno de votação com ausência do vereador ANTONIO
GANZAROLLI FILHO; PROJETO DE LEI Nº 09/20 – MESA DIRETORA DA
CÂMARA MUNICIPAL – Fixa o subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários
Municipais de Pedreira a vigorar a partir de janeiro de 2021. Colocado em discussão o
mérito do Projeto de Lei nº 09/2020, ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação tendo sido aprovado em 2º turno de votação com ausência do
vereador ANTONIO GANZAROLLI FILHO. Em seguida passou-se a deliberar os
PROJETOS EM 1º TURNO DE VOTAÇÃO: PROJETO DE LEI Nº 01/20 – SRS.
MÁRCIA REGINA LIMA GALVÃO e JOSÉ CARLOS DA SILVA – Dispõe sobre a
proibição da utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que causem
poluição sonora como estouro e estampidos, acima de 65 decibéis, no município de
Pedreira e dá outras providências. Em seguida foram colocados em discussão os
Pareceres Favoráveis das Comissões Permanentes e ninguém querendo fazer uso da
palavra foram colocados em votação, tendo sido Aprovados com a ausência do
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vereador ANTONIO GANZAROLLI FILHO, em seguida colocou-se em discussão o
mérito do Projeto de Lei nº 01/2020, o Presidente CRISTIANO ALEX ELIAS se
pronunciou com breve aparte do vereador JOSÉ CARLOS DA SILVA (com início em
36:04 e término em 37:03) ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado
em votação tendo sido Aprovado em 1º turno com a ausência do vereador ANTONIO
GANZAROLLI FILHO. Encerrando-se a deliberação dos projetos constantes em
pauta, iniciou-se a fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL: A vereadora inscrita
MARCIA REGINA LIMA GALVÃO dispensou o uso da palavra o Presidente
CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou brevemente (com início em 37:21 e término
em 38:10), não havendo mais inscritos, encerrou-se a Explicação Pessoal. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a Sessão, na forma regimental, do que, para constar,
lavrou-se a presente Ata, que está gravada em sua íntegra no CD nº. 04 /2020.

ATA APROVADA NA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 16/03/2020.
CRISTIANO ALEX ELIAS
Presidente
JOSÉ LUIS NIERI
1º Secretário
MARCELO DONIZETE DUÓ
2º Secretário
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