CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES
7ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 02 DE MAIO DE 2017.
Presidente – José Luis Nieri
1° Secretário – Marcelo Donizete Duó
Aos 2 (dois) dias do mês de maio, do exercício de 2017 (dois mil e dezessete), na Sala
das Sessões “Presidente Tancredo de Almeida Neves”, foi realizada a 7ª (sétima)
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA. Determinado pelo Presidente a feitura 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 José Luis Nieri, o mesmo deu
início à fase destinada ao Expediente, deliberando o Requerimento de Licença do
Vereador Sr. Antonio Ganzarolli Filho. Colocado em discussão, ninguém se
manifestando a respeito foi colocado em votação, obtendo-se o seguinte resultado:
Aprovado por unanimidade. Em seguida foi lido o termo de posse e automaticamente
dada a posse ao Suplente Sr. José Luiz Serra. Após, foi deliberada a ATA da 6ª Sessão
Legislativa Ordinária – realizada no dia 17 de abril de 2017. Colocada em discussão a
respectiva ata e ninguém se manifestando a respeito, foi posta em votação, obtendo-se
o seguinte resultado:- aprovada, com abstenção do vereador José Luiz Serra. ATA da
2ª Sessão Solene realizada em 19 de abril de 2017, dado ciência aos vereadores. Em
seguida, foi dado ciência do Expediente recebido do Prefeito Municipal,
encaminhando às Comissões Competentes:- PROJETO DE LEI Nº 25/17 – Dispõe
sobre a autorização de Concessão de Uso de Imóvel de propriedade do Município de
Pedreira, conforme especificado, e dá outras providências. Após, foi dado ciência do
Expediente apresentado pelos Senhores Vereadores, encaminhando às Comissões
Competentes:- ANTEPROJETO DE LEI Nº 02/17 – SR. JOSÉ CARLOS DA SILVA –
Dispõe sobre aprovação especial de construções irregulares e dá outras providências.
Em seguida, o Presidente deu ciência do Ofício recebido do Prefeito Municipal em
resposta às proposições dos senhores Vereadores. Após, foram deliberados os
seguintes REQUERIMENTOS:- REQUERIMENTO Nº 12/17 – SR. MARCELO
DONIZETE DUÓ – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre os imóveis
locados pela municipalidade e suas respectivas funções. Colocado em discussão o
mencionado requerimento o vereador Sr. José Luiz Serra se manifestou
(pronunciamento consta na íntegra com início em 6:50 e término em 7:10). Ninguém
mais se manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo aprovado por
unanimidade. REQUERIMENTO Nº 13/17 – SR. JOSÉ LUIS NIERI – Solicitando
informações ao Prefeito Municipal sobre empreendimento no município de Pedreira,
mais precisamente a concessão para exploração de mineração em área na localidade
de Entre Montes, conforme matéria veiculada em rede social. Colocado em discussão
o mencionado requerimento e ninguém se manifestando a respeito, foi posto em
votação, sendo aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 14/17 – SR.
MÁRIO WILSON FRATTA – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre a
composição da Diretoria e valor mensal da subvenção destinada ao “Grupo Escoteiro
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Águas Correntes 273-SP”. Colocado em discussão o mencionado requerimento e
ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo aprovado por
unanimidade; REQUERIMENTO Nº 15/17 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA –
Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre os servidores municipais
comissionados e efetivos que exercem o cargo de Diretor de Departamento,
mencionando a Secretaria a que estejam subordinados. Colocado em discussão o
mencionado requerimento e ninguém se manifestando a respeito, foi posto em
votação, sendo aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 16/17 – SR.
CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre a
Secretaria Municipal de Promoção Social sobre funcionários, cargos, carga horária de
trabalho, remuneração. Colocado em discussão o mencionado requerimento e
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:- INDICAÇÃO Nº 159/17 – SR.
MARCELO DONIZETE DUÓ – Solicitando estudos no sentido de tornar via de mão
única a Avenida Tiradentes ou a possibilidade de implantação de lombada, com
urgência, no local; INDICAÇÃO Nº 160/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ –
Solicitando serviços de limpeza, em caráter de urgência, às margens do córrego
situado nas Ruas Antonio Provatti e Ângelo Scarpato; INDICAÇÃO Nº 161/17 – SR.
MARCELO DONIZETE DUÓ – Solicitando a implantação de uma ponte de acesso
para passagem de veículos entre as Ruas Antonio Provatti e Ângelo Scarpato;
INDICAÇÃO Nº 162/17 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO – Solicitando a
roçagem do mato em toda a extensão da Rua João C. Faustino, no Jardim Alzira;
INDICAÇÃO Nº 163/17 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO – Solicitando a
notificação ao proprietário do terreno situado ao lado da subestação da Companhia
Jaguari de Energia, na Vila Monte Alegre, para que faça a limpeza do terreno e
conserto no alambrado danificado; INDICAÇÃO Nº 164/17 – DR. JAYRO GOUVEIA
GOULART FILHO – Solicitando serviços de poda e o rebaixamento da copa da
árvore localizada dentro do Centro Comunitário da Vila Monte Alegre; INDICAÇÃO
Nº 165/17 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO – Solicitando a roçagem do
mato em toda a extensão da escada que liga o Jardim Santa Rosa ao Corcovado;
INDICAÇÃO Nº 166/17 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO – Solicitando
o conserto de lixeira próxima à escola desativada situada na Fazenda Vilela, após o
Bairro Entre Montes; INDICAÇÃO Nº 167/17 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART
FILHO – Solicitando o conserto da escada que desce da Vila Cau até a Prefeitura;
INDICAÇÃO Nº 168/17 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO – Solicitando a
realização de operação tapa-buracos na Estrada que liga Pedreira ao Bairro Entre
Montes; INDICAÇÃO Nº 169/17 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO –
Solicitando que se estude a possibilidade de colocação de uma lixeira próxima à ponte
do Rio Jaguari, Fazenda Rio Acima; INDICAÇÃO Nº 170/17 – DR. JAYRO
GOUVEIA GOULART FILHO – Solicitando a realização de operação tapa-buracos na
Rua Aristides Zanini, defronte ao número 380; INDICAÇÃO Nº 171/17 – SR. JOSÉ
CARLOS DA SILVA – Solicitando a instalação de sistema de iluminação na Rua
Antonio Aleixo Neto; INDICAÇÃO Nº 172/17 – SR. JOSÉ LUIZ SERRA – Solicitando
a compra de mais remédios para a Central de Saúde; INDICAÇÃO Nº 173/17 – SR.
JOSÉ LUIZ SERRA – Solicitando a compra de cestas básicas para distribuir às
famílias carentes; INDICAÇÃO Nº 174/17 – SR. JOSÉ LUIZ SERRA – Solicitando
estudos para viabilizar a criação de uma “Ouvidoria” na Secretaria Municipal de
Promoção Social para atender à população mais carente do município; INDICAÇÃO
Nº 175/17 – SR. JOSÉ LUIZ SERRA – Solicitando total apoio às micro e pequenas
empresas, facilitando, assim, a abertura de mais empresas no município;
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INDICAÇÃO Nº 176/17 – SR. JOSÉ LUIZ SERRA – Solicitando maior investimento
no turismo do município, para a geração de renda e oportunidade de emprego. Após,
foi dado ciência das seguintes MOÇÕES DE PESAR, encaminhando-as às famílias
enlutadas:- MOÇÃO Nº 41/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ E DEMAIS
VEREADORES – Consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento da Sra. Cecilia
Cano Martinez Marchini; MOÇÃO Nº 43/17 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART
FILHO E DEMAIS VEREADORES – Consignam em ata, votos de pesar pelo
falecimento da Sra. Dinira Heringer dos Santos; MOÇÃO Nº 44/17 – SR. MÁRIO
WILSON FRATTA E DEMAIS VEREADORES – Consignam em Ata, Votos de pesar
pelo falecimento do Ex-Vereador da Câmara Municipal de Pedreira, Sr. Dario Gomes
de Oliveira. Em seguida, foram deliberadas as MOÇÕES DIVERSAS:- MOÇÃO Nº
42/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Consigna em ata, votos de
congratulações à Orquestra de Violeiros de Pedreira, pelo aniversário de 15 (quinze
anos). Colocada em discussão a respectiva Moção e ninguém se manifestando a
respeito, foi posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. Após, foi dado
ciência das seguintes correspondências encaminhadas a esta Casa Legislativa:- Da
Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo – Carlos Eduardo D’Elia Salvatori, Juiz
Eleitoral Substituto – Convida para participar da audiência pública com Juízes
Eleitorais, Chefes do Poder Executivo e Legislativo, Membros do Ministério Público,
servidores e membros da sociedade a fim de encontrar soluções de problemas e acatar
sugestões para aprimoramento da Justiça Eleitoral a ser realizada em 08 de maio de
2017, Cidade Judiciária, Auditório Benedicto Jorge Farha, Campinas, São Paulo; Da
Câmara Municipal de Pedreira – convoca a comunidade em geral para participar da
audiência pública a ser realizada às 9h (nove horas) do dia 17 de maio de 2017,
(quarta- feira), na sede da Câmara Municipal de Pedreira, para formularem sugestões
e opiniões referentes ao Projeto de Lei nº. 24/17- Estabelece as Diretrizes a serem
observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município de Pedreira para o
exercício de 2018; Do Gabinete do Prefeito – Pedreira - SP – Convida para a
Solenidade de comemoração em homenagem aos Expedicionários, celebração no dia
05 de maio de 2017, às 19 horas, na Igreja Matriz Santana e hasteamento das
Bandeiras. Encerrando-se as correspondências, iniciou-se à fase da Palavra Livre. O
vereador CRISTIANO ALEX ELIAS se manifestou (pronunciamento consta na
íntegra com início em 20:55 e término em 27:51). 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 o seguinte
PROJETO EM REDAÇÃO FINAL: PROJETO DE LEI Nº 12/17 – PREFEITO
MUNICIPAL - Transferem os lotes de terrenos da classe de bens de uso especiais de
interesse social, assim declarados pelo Decreto nº 1.541, de 8 de setembro de 2005,
para anexá-los à de bens de uso dominicais, como também efetuar suas alienações, e
dá outras providências. Colocado em discussão o mérito do projeto em redação final,
ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte
resultado:- aprovado por unanimidade. Na sequência foram deliberados os Projetos
em 2º turno de votação:- PROJETO DE LEI Nº 11/17 – SR. JOSÉ LUIS NIERI –
Institui no Calendário Municipal, a data de “15 de junho”, como dia de
“Conscientização e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa”, conforme especifica.
Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se manifestando a respeito, foi
posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- aprovado por unanimidade – 2º
turno de votação. PROJETO DE LEI Nº 13/17 – SR. JOSÉ CARLOS DA SILVA –
Institui no Calendário Municipal a “Semana do Ciclista”, conforme especifica.
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Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se manifestando a respeito, foi
posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- aprovado por unanimidade – 2º
turno de votação. PROJETO DE LEI Nº 18/17 – PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe
sobre a instituição do Cartão Alimentação, benefício a ser concedido aos servidores
municipais e servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE que
especifica, e dá outras providências. Colocado em discussão o mérito do projeto,
ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte
resultado:- aprovado por unanimidade – 2º turno de votação. PROJETO DE LEI Nº
19/17 – PREFEITO MUNICIPAL - Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar
convênio com o Sindicato dos Servidores, Funcionários e Trabalhadores ligados aos
Serviços Públicos Municipais de Mogi Guaçu e Região para os fins que especifica, e dá
outras providências. Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se
manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:aprovado por unanimidade. -– 2º turno de votação. PROJETO DE LEI Nº 20/17 –
PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre o reajuste salarial e fixa data base aos
funcionários públicos municipais Efetivos, Comissionados e aos Agentes Políticos do
Poder Executivo. Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se
manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:aprovado por unanimidade. -– 2º turno de votação. PROJETO DE LEI Nº 21/17 –
PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre o reajuste salarial e fixa data base aos
funcionários efetivos e comissionados do Serviço Autônomo de Água e Esgoto –
SAAE. Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se manifestando a
respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- aprovado por
unanimidade – 2º turno de votação. PROJETO DE LEI Nº 22/17 – PREFEITO
MUNICIPAL - Dispõe sobre incorporação de abono ao salário dos servidores públicos
municipais do Executivo e dá outras providências. Colocado em discussão o mérito do
projeto, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o
seguinte resultado:- aprovado por unanimidade – 2º turno de votação. PROJETO DE
LEI Nº 23/17 – PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre a criação de crédito adicional
especial no valor de R$ 305.900,00 (trezentos e cinco mil e novecentos reais). Colocado
em discussão o mérito do projeto, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em
votação, obtendo-se o seguinte resultado:- aprovado por unanimidade – 2º turno de
votação. Em seguida, foram deliberados, em 1º turno de votação, os seguintes
Projetos:- PROJETO DE LEI Nº 14/17 – PREFEITO MUNICIPAL - Altera a redação
da alínea “d”, do item “2.4”, do Capítulo 2 – arruamentos e loteamentos, dos capítulos
anexos à Lei nº 1.150, de 9 de abril de 1985 – Código de Obras. Inicialmente foram
colocados em discussão os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes.
Ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação, sendo aprovados por
unanimidade. Em seguida foi colocado em discussão o mérito do respectivo Projeto. O
Vereador Cristiano Alex Elias, propôs a inclusão de uma emenda verbal no Projeto,
sendo acatada em Plenário (manifestação consta com início em 34:42 e término em
42:39). Em seguida o presidente colocou em discussão a respectiva emenda. Ninguém
se manifestando a respeito foi posta em votação, obtendo-se o seguinte resultado:aprovada por unanimidade. Em seguida foi colocado em votação o mérito do
respectivo Projeto já constando a emenda, obtendo-se o seguinte resultado:- aprovado,
com voto contrário do Vereador Cristiano Alex Elias – 1º turno de votação. O vereador
Marcelo Donizete Duó solicitou a inclusão de sua assinatura na emenda e teve
anuência do proponente. PROJETO DE LEI Nº 15/17 – PREFEITO MUNICIPAL Altera a redação do item 4-A, do Capítulo 4 – “Edificações para fins compostos”, da
Lei nº 1.150, de 9 de abril de 1985 – Código de Obras. Inicialmente foram colocados em
discussão os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes. Ninguém se
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manifestando a respeito, foram postos em votação, sendo aprovados por
unanimidade. Em seguida foi colocada em discussão a emenda verbal ao Projeto
15/17 de autoria do Vereador Cristiano Alex Elias e Vereador Marcelo Donizete Duó.
Ninguém se manifestando a respeito foi posta em votação, obtendo-se o seguinte
resultado:- aprovada por unanimidade. Em seguida foi colocado em discussão o
mérito do respectivo Projeto. Ninguém se manifestando a respeito, foi colocado em
votação já constando a emenda, obtendo-se o seguinte resultado:- aprovado, com voto
contrário do Vereador Cristiano Alex Elias – 1º turno de votação. PROJETO DE LEI
Nº 16/17 – PREFEITO MUNICIPAL – Institui o Sistema de Estacionamento Rotativo,
nas vias e logradouros públicos do Município de Pedreira. O Vereador José Carlos da
Silva propôs a retirada do Projeto para estudos. Colocado o pedido de retirada em
votação,foi aprovado por unanimidade a retirada do Projeto. PROJETO DE LEI Nº
17/17 – PREFEITO MUNICIPAL - Autoriza e regulamenta, no âmbito municipal, o
encaminhamento de Certidão de Dívida Ativa – CDA para protesto, para fins de
aplicação das regras estabelecidas na Lei Federal nº 9.492/97 e alterações da Lei
Federal nº 12.767/12. O Vereador Mario Wilson Fratta propôs a retirada do Projeto
para estudos. Colocado o pedido de retirada em votação, foi aprovado por
unanimidade a retirada do Projeto.
Encerrando-se a deliberação dos projetos
constantes em pauta, iniciou-se a fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL. O
Vereador Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO, primeiro inscrito, fez consideração
referente ao Projeto Lei Nº 16/17 – Que Institui o Sistema de Estacionamento Rotativo,
nas vias e logradouros públicos do Município de Pedreira (manifestação consta com
início em 49:12 e término em 51:10). O Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS dispensou
a palavra. O Vereador JOSÉ LUIZ SERRA, fez manifestação sobre cestas básicas do
S.O.S. (Serviços de Obras Sociais), sobre a Prefeitura Municipal dar mais apoio as
microempresas, apoio ao turismo em nossa cidade, uma maior atenção por parte da
Prefeitura Municipal a fim de sanar a falta de remédios, criação da ouvidoria da
Promoção Social, a criação da zona azul (manifestação consta com início em 51:45 e
término em 1:00:51). Encerrando-se a Explicação Pessoal, e não havendo mais nada 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. 09/2017.
ATA APROVADA NA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 15/05/2017.
JOSÉ LUIS NIERI
Presidente
MARCELO DONIZETE DUÓ
1º Secretário

Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
2º Secretário

Página 5

