CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES
5ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 2 DE ABRIL DE 2018.
Presidente – José Luis Nieri
1° Secretário – Marcelo Donizete Duó
Aos 2 (dois) dias do mês de abril, do exercício de 2018 (dois mil e dezoito), na Sala das
Sessões “Vereador Dario Gomes de Oliveira”, foi realizada a 5ª (quinta) SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA. Determinado pelo Presidente a feitura da chamada e
tendo sido a mesma executada, constataram-se as seguintes presenças:- ANTONIO
FERMINO FILHO, ANTONIO GANZAROLLI 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, deliberando a ATA da 4ª (quarta) Sessão
Legislativa Ordinária - realizada no dia 19 (dezenove) de março de 2018. Colocada em
discussão a respectiva ata, ninguém se manifestando a respeito, foi posta em votação,
obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADA por unanimidade. Em seguida, foi
dado ciência do Expediente recebido do Prefeito Municipal, encaminhando às
Comissões Competentes:- PROJETO DE LEI Nº 41/18 – Aprova a revisão do Plano
Diretor de Desenvolvimento Turístico do Município de Pedreira; e PROJETO DE LEI
Nº 42/18 – Dispõe sobre a alteração do artigo 21 e anexos I, III, IV, V, VI e VII da Lei
Municipal nº 2.464 de 15 de março de 2005 (Plano de Classificação de Empregos,
Carreiras e Tabela Salarial do Servidor da Fundação Beneficente de Pedreira –
FUNBEPE) e dá outras providências – (contém Requerimento de Urgência Especial).
Após, o Presidente comunicou que cópia de Ofícios encontrava-se na tribuna de cada
Vereador. Na sequência, foi deliberado o REQUERIMENTO Nº 25/18 – Vereador José
Luis Nieri – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre qual o motivo do
bloqueio, na data de 20 de março de 2018, de crédito de recursos financeiros –
Orçamento Geral da União – Contrato de Repasse nº 831784/2016, no valor de R$
146.250,00 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais), firmado com o
Município de Pedreira, assinado em 09 de junho de 2016, no âmbito do Programa
Esporte e grandes eventos esportivos, sob a gestão do Ministério do Esporte, que tem
por objeto “Construção de campo de futebol com pequena arquibancada, vestiários,
banheiros e bebedouros”. Colocado em discussão o referido requerimento, o
PRESIDENTE expôs os motivos que o levou a apresentar tal solicitação (manifestação
consta com início em 03:52 e término em 04:10). Ninguém mais se manifestando a
respeito, foi posto em votação, sendo APROVADO por unanimidade. O PRESIDENTE
JOSÉ LUIS NIERI requereu anuência para incluir mais um requerimento e sua
solicitação foi acatada. Desta forma, foi incluído o REQUERIMENTO Nº 26/18 – do
Vereador José Luis Nieri – Solicitando informações à Companhia Luz e Força Santa
Cruz – CPFL Santa Cruz, sobre a motivação do aumento aplicado à tarifa de energia
elétrica para os consumidores das cidades de Jaguariúna e Pedreira. Colocado em
discussão o referido requerimento, o PRESIDENTE expôs os motivos que o levou a
apresentar a referida solicitação e o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS sugeriu que
cópia do requerimento também fosse enviada a ANEEL – Agência Nacional de
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Energia Elétrica (manifestação consta com início em 04:12 e término em 06:16).
Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo APROVADO
por unanimidade. Solicitando a palavra, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS
requereu anuência para incluir mais um requerimento e sua solicitação foi acatada
pelo Plenário (manifestação consta com início em 06:40 e término em 08:08). Desta
forma, foi incluído o REQUERIMENTO Nº 27/18 – do Vereador Cristiano Alex Elias –
Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre a Empresa que se sagrou
vencedora do processo licitatório para o recapeamento de ruas do Bairro Jardim
Andrade. Colocado em discussão o referido requerimento, ninguém se manifestando
a respeito, foi posto em votação, sendo APROVADO por unanimidade. Em seguida,
foi dado ciência das seguintes INDICAÇÕES, encaminhando-as aos setores
competentes:- Do Vereador Marcelo Donizete Duó – nº 42/18 – solicitando a criação
de um sistema de prioridade no atendimento no Hospital de Pedreira para pessoas da
terceira idade, urgência e menos urgência; do Vereador Marcelo Donizete Duó – nº
43/18 – solicitando reforma e reparos urgentes nos brinquedos localizados na Praça
Ângelo Ferrari, defronte à Câmara Municipal, no Centro da cidade; do Vereador Dr.
Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 44/18 – solicitando os serviços de limpeza em terreno
localizado no final da Rua João Gasparini, no Bairro Rainha da Paz; do Vereador Dr.
Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 45/18 – solicitando os serviços de roçagem do mato
na viela que dá acesso à Vila Monte Alegre, localizada na Avenida Presidente Costa e
Silva, entre o Escritório de Advocacia e a Igreja Assembleia de Deus; do Vereador Dr.
Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 46/18 – solicitando estudos para instalação de
suportes para bicicletas nas proximidades da Praça Matriz Santana, junto às novas
vagas de veículos que serão disponibilizadas; e do Vereador Dr. Jayro Gouveia
Goulart Filho – nº 47/18 – solicitando os serviços de colocação de placas “Proibido
Jogar Lixo” nas imediações do Velório Municipal. Solicitando a palavra, o Vereador
MARCELO DONIZETE DUÓ requereu anuência para incluir mais uma indicação. O
Presidente consultou o Plenário e a solicitação foi acatada (manifestação consta com
início em 09:55 e término em 10:16). Desta forma, foi incluída s INDICAÇÃO Nº 48/18
– do Vereador Marcelo Donizete Duó – solicitando reforma e reparos urgentes nas
construções que se encontram abandonadas no Morro do Cristo. Em seguida, foi
deliberada a MOÇÃO Nº 23/18 – do Vereador Marcelo Donizete Duó e demais
Vereadores – consignando em ata, votos de pesar pelo falecimento da Senhora Ana
Aparecida Selingardi Borges, sendo encaminhada à família enlutada. Solicitando a
palavra, os Vereadores MARCELO DONIZETE DUÓ e MÁRIO WILSON FRATTA
requereram anuência para incluir mais moções na pauta desta Sessão. O Presidente
consultou o Plenário e a solicitação foi acatada (manifestação consta com início em
10:52 e término em 12:15). Desta forma, foram incluídas as seguintes MOÇÕES:- Nº
25/18 – do Vereador Marcelo Donizete Duó e demais Vereadores – consignam em ata,
votos de pesar pelo falecimento da Senhora Maria Helena Rosa da Silva Lange; Nº
26/18 – do Vereador Marcelo Donizete Duó e demais Vereadores – consignam em ata,
votos de pesar pelo falecimento da Senhora Silvana Dias Panigassi; Nº 27/18 – do
Vereador Mário Wilson Fratta e demais Vereadores – consignam em ata, votos de
pesar pelo falecimento do Senhor Antonio Cavicchia Sobrinho; e Nº 28/18 – do
Vereador Mário Wilson Fratta e demais Vereadores – consignam em ata, votos de
pesar pelo falecimento do Senhor José de Moraes Dantas, sendo encaminhadas às
famílias enlutadas. Em seguida, foi deliberada a MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 24/18 – do
Vereador Marcelo Donizete Duó – consignando em ata, votos de repúdio ao reajuste
da tarifa de energia elétrica residencial e comercial que foi autorizado em 2018.
Colocada em discussão a respectiva moção, ninguém se manifestando a respeito, foi
posta em votação, sendo APROVADA por unanimidade. Após, foi dado ciência das
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seguintes correspondências encaminhadas a esta Casa Legislativa:- Da Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Pedreira – convidando para a
Reunião da Comissão de Trânsito de Pedreira no próximo dia 04 (quatro) de abril; da
Câmara Municipal de Serra Negra – encaminhando cópia da Moção nº 02/2018, do
Vereador Wagner da Silva Del Buono, referente apelo para que seja
aumentada/reajustada a Tabela SUS; da Caixa Econômica Federal – notificando o
bloqueio de recursos financeiros do Orçamento Geral da União vinculado no Contrato
de Repasse nº 831784/2016; da Orquestra de Violeiros de Pedreira – convidando para
a Missa em Ação de Graças em comemoração ao 16º (décimo sexto) aniversário da
Orquestra, no próximo dia 8 (oito) de abril; e do Ministério da Educação – informando
sobre a liberação de recursos financeiros (Comunicado nº CM016105/2018). Também
foi comunicado que se encontrava à disposição dos Senhores Vereadores o Relatório
de Uso do Veículo Oficial da Câmara Municipal de Pedreira referente ao mês de
março/2018. Encerrando-se as correspondências, iniciou-se à fase da Palavra Livre. O
único inscrito, Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS abordou sobre a sua decepção com
o trabalho desenvolvido por algumas Secretarias Municipais e sobre a possível
contratação de mais servidores e aumento de salário a alguns servidores da
municipalidade (manifestação consta com início em 15:17 e término em 21:58). Após,
o Presidente comunicou que o tempo destinado ao Expediente havia se encerrado,
passando diretamente para a ORDEM DO DIA desta Sessão, iniciando com a
deliberação do Requerimento de Urgência Especial, subscrito pelos Vereadores José
Luis Nieri, Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho e Antonio Ganzarolli Filho – solicitando a
inclusão do Projeto de Lei nº 42/18 – do Prefeito Municipal – Dispõe sobre a alteração
do artigo 21 e anexos I, III, IV, V, VI e VII da Lei Municipal nº 2.464 de 15 de março de
2005 (Plano de Classificação de Empregos, Carreiras e Tabela Salarial do Servidor da
Fundação Beneficente de Pedreira – FUNBEPE) e dá outras providências, em 1º turno
de votação. Colocado em discussão o requerimento de urgência especial, os
Vereadores DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO e CRISTIANO ALEX ELIAS se
posicionaram a favor do requerimento, expondo suas opiniões a respeito da matéria
(discussão consta com início em 23:10 e término em 28:15). Ninguém mais se
manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade.
Desta forma, foi colocado em deliberação o PROJETO DE LEI Nº 42/18 – do Prefeito
Municipal – Dispõe sobre a alteração do artigo 21 e anexos I, III, IV, V, VI e VII da Lei
Municipal nº 2.464 de 15 de março de 2005 (Plano de Classificação de Empregos,
Carreiras e Tabela Salarial do Servidor da Fundação Beneficente de Pedreira –
FUNBEPE) e dá outras providências. Inicialmente foram solicitados verbalmente os
pareceres das Comissões Permanentes de Constituição, Justiça e Redação; Orçamento,
Finanças e Contabilidade; e Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, os quais
exararam parecer favorável. Colocado em discussão os pareceres favoráveis das
respectivas Comissões, ninguém se manifestando a respeito, foram votados e
aprovados por unanimidade. Colocado em discussão o mérito do projeto, o
PRESIDENTE e o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS se manifestaram a respeito da
matéria (discussão consta com início em 29:50 e término em 40:21). Ninguém mais se
manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:APROVADO por unanimidade em 1º turno. Dando sequência, o Vereador Marcelo
Donizete Duó solicitou a RETIRADA de pauta do PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 01/17 – de sua autoria – Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão
Pedreirense ao Senhor Walter Francisco Bortoletto, conforme especifica, sendo a sua
solicitação acatada. Em seguida, foram deliberados os seguintes projetos em 2º turno
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de votação:- PROJETO DE LEI Nº 37/18 – Mesa 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 2018. Colocado em discussão o mérito do
projeto, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o
seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade em 2º turno. E PROJETO DE LEI
Nº 40/18 – Prefeito Municipal – Autoriza o município de Pedreira a contratar com a
Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito
com outorga de garantia e dá outras providências. Colocado em discussão o mérito do
projeto, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS se manifestou sobre o Projeto de Lei nº
37/18, expondo sobre o que se trata a matéria, bem como abordou sobre o que se trata
o projeto em discussão, sendo sua manifestação complementada pelo PRESIDENTE
(discussão consta com início em 42:25 e término em 43:57). Ninguém mais se
manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:APROVADO por unanimidade em 2º turno. Após, foram deliberados os seguintes
projetos em 1º turno de votação:- PROJETO DE LEI Nº 95/17 – Prefeito Municipal –
Altera a Lei Municipal nº 1.286, de 21 de abril de 1988 que dispõe sobre a criação da
Fundação Beneficente de Pedreira – FUNBEPE, e dá outras providências. O
PRESIDENTE esclareceu que os pareceres tinham sido votados e aprovados em Sessão
anterior e colocou em discussão a EMENDA Nº 01/18 (Modificativa e Aditiva), de
autoria dos Vereadores José Luis Nieri, Mário Wilson Fratta e Cristiano Alex Elias,
esclarecendo sobre o que se tratava o projeto e o que a emenda estava alterando
(manifestação consta com início em 45:00 e término em 46:48). Ninguém se
manifestando a respeito, foi posta em votação, sendo aprovada por unanimidade.
Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se manifestando a respeito, foi
posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade
em 1º turno, com a inclusão da Emenda nº 01/18. PROJETO DE LEI Nº 38/18 –
Prefeito Municipal – Autoriza o Executivo a aumentar o valor da Subvenção Social a
Entidade (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE), na Lei Municipal
nº 3.703, de 06 de dezembro de 2017, conforme especificado. Inicialmente foram
colocados em discussão os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes.
Ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação, sendo aprovados por
unanimidade. Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se manifestando a
respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por
unanimidade em 1º turno. PROJETO DE LEI Nº 39/18 – Prefeito Municipal – Institui a
obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros para todos os
profissionais e cuidadores de alunos das escolas, pré-escolas e creches da rede pública
e privada de ensino, no município de Pedreira e dá outras providências, a qual passa a
ser conhecida como “Lei Lucas Begalli Zamora”. Inicialmente foram colocados em
discussão os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes. Ninguém se
manifestando a respeito, foram postos em votação, sendo aprovados por
unanimidade. Colocado em discussão o mérito do projeto, o PRESIDENTE e o
Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS esclareceram sobre o que se tratava a matéria
(discussão consta com início em 50:05 e término em 51:51). Ninguém mais se
manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:APROVADO por unanimidade em 1º turno. E PROPOSTA DE EMENDA À LEI
ORGÂNICA Nº 01/18 – Prefeito Municipal - Cria e altera a redação de dispositivos Lei
Orgânica do Município de Pedreira conforme especifica. O PRESIDENTE solicitou a
retirada do projeto da pauta desta Sessão, alegando a necessidade de mais estudos por
se tratar de assunto complexo (manifestação consta com início em 52:26 e término em
53:00), sendo a sua solicitação acatada pelo Plenário. Desta forma, declarou que a
referida Proposta estava RETIRADA da pauta desta Sessão. Solicitando a palavra, o
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Vereador DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO apresentou uma dúvida a
respeito da emenda que foi aprovada ao Projeto de Lei nº 95/17, sendo esclarecida
pelo Senhor PRESIDENTE (manifestação consta com início em 53:10 e término em
54:21). Encerrando-se a deliberação dos projetos constantes em pauta, iniciou-se a fase
destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL. O único inscrito, Vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS agradeceu a presença de todos, convidando-os para que sempre acompanhem
aos trabalhos desta Casa de Leis (manifestação consta com início em 54:27 e término
em 55:21). Não havendo mais inscritos, o PRESIDENTE informou que também não
havia nenhum munícipe inscrito para fazer uso da Tribuna Livre. Sendo assim,
agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a Sessão, na forma regimental,
do que, para constar, lavrou-se a presente Ata, que está gravada em sua íntegra no CD
nº. 05/2018.

ATA APROVADA NA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 16/04/2018.
JOSÉ LUIS NIERI
Presidente
MARCELO DONIZETE DUÓ
1º Secretário
Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
2º Secretário
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