CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES

11ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 02 DE JULHO DE 2018.
Presidente – José Luis Nieri
1° Secretário – Marcelo Donizete Duó
Aos 02 (dois) dias do mês de julho, do exercício de 2018 (dois mil e dezoito), na Sala
das Sessões “Vereador Dario Gomes de Oliveira”, foi realizada a 11ª (décima
primeira) SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA. Determinado pelo Presidente a
realização 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 as
Atas: Ata da 10ª Sessão Legislativa Ordinária, realizada no dia 18 de junho 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 dos Senhores Vereadores,
encaminhando às Comissões Competentes:- PROJETO DE LEI Nº 61/18 – SRS.
CRISTIANO ALEX ELIAS e MÁRIO WILSON FRATTA – Dispõe sobre a
identificação de condutores e de veículos de propriedade do município de Pedreira e
de Terceiros a serviço do Poder Público Municipal e dá outras providências,
revogando a Lei nº 3.159, de 21 de setembro de 2011; ANTEPROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 03/18 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Cria os incisos III
e IV ao Artigo 115 do Código Tributário Municipal de Pedreira, que concedem isenção
a templos e prédios de atividades religiosas, conforme especifica. EXPEDIENTE
RECEBIDO DE DIVERSOS - OFICIOS: Cópia nas Tribunas dos Senhores Vereadores.
Após, foram deliberados os seguintes REQUERIMENTOS:- REQUERIMENTO Nº
46/18 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA – Solicitando informações ao Prefeito
Municipal sobre a Plataforma de embarque e desembarque de passageiros localizada
na Praça da Igreja Matriz de Santana. Colocado em discussão o vereador MARIO
WILSON FRATTA se pronunciou (com início em 03:28 e término em 03:55) ninguém
mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido Aprovado
por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 47/18 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA –
Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre a Ponte localizada à Rua Mário
Zarpelon, nas proximidades da Associação Comercial de Pedreira. Colocado em
discussão ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, tendo
sido Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 48/18 – SR. MÁRIO
WILSON FRATTA – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre
funcionários lotados no Centro Cultural. Colocado em discussão ninguém querendo
fazer uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido Aprovado por unanimidade.
REQUERIMENTO Nº 49/18 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA – Solicitando
informações ao Prefeito Municipal sobre os serviços que estão sendo prestados pelo
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Senhor Benedito de Vilas Boas. Colocado em discussão o vereador MARIO WILSON
FRATTA se pronunciou (com início em 05:55 e término em 06:49) ninguém mais
querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido Aprovado por
unanimidade. O vereador MARCELO DONIZETE DUÓ solicitou a possibilidade de
inclusão do REQUERIMENTO Nº 50/18 – Solicitando informações ao Prefeito
Municipal sobre Parecer dos órgãos técnicos competentes apontando a atual situação
do Teatro Municipal de Pedreira (início em 07:09 e término em 07:21). Colocado em
discussão o vereador CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou (com início em 07:30 e
término em 08:29) ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em
votação, tendo sido Aprovado por unanimidade. O Presidente JOSÉ LUIS NIERI
solicitou a possibilidade de inclusão do REQUERIMENTO Nº 51/18 (com início em
08:55 e término em 10:20) o vereador CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou com
aparte do Presidente JOSÉ LUIS NIERI e Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
(com início em 10:21 e término em 14:58). REQUERIMENTO Nº 51/18 - Solicitando
informações ao Prefeito Municipal sobre o andamento da extinção do Consórcio –
Consaúde e no caso da não extinção quais são as pessoas responsáveis pelo processo
de extinção, fase que se encontra e se há funcionários registrados nessa instituição.
Colocado em discussão ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em
votação, tendo sido Aprovado por unanimidade. Em seguida, foi dado ciência das
seguintes INDICAÇÕES, encaminhando-as aos setores competentes:- INDICAÇÃO
Nº 82/18 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Solicitando em regime de urgência
reparos na ponte que faz parte da Estrada do Bairro do Zorem e a possibilidade de
melhorias no escoamento de água que passa embaixo da mesma, com referência do
Sítio das Palmeiras e Fazenda Monte Líbano; INDICAÇÃO Nº 83/18 – SR.
MARCELO DONIZETE DUÓ – Solicitando os serviços de roçamento do mato na
Quadra de Esportes da Vila Monte Alegre; INDICAÇÃO Nº 84/18 – SR. MARCELO
DONIZETE DUÓ – Solicitando resolver o problema de escoamento da água da Rua
General Osvaldo Cordeiro de Faria, na Vila Monte Alegre, nas proximidades do nº 75
(meio da rua); INDICAÇÃO Nº 85/18 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ –
Solicitando a construção de um Monumento em Homenagem à Bíblia; INDICAÇÃO
Nº 86/18 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA – Solicitando a realização de operação
tapa – buracos na Rua Manoel Custódio Filho, no bairro Rainha da Paz; INDICAÇÃO
Nº 87/18 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA – Solicitando a reforma ou substituição da
ponte localizada na Rua Mário Zarpelon, nas proximidades da Associação Comercial
de Pedreira. Em seguida passou-se a deliberar as MOÇÕES DE PESAR,
encaminhadas às famílias enlutadas: MOÇÃO Nº 61/18 – SR. MARCELO
DONIZETE DUÓ e DEMAIS VEREADORES – Consignam em Ata, Votos de pesar
pelo falecimento do Sr. Antonio Aparecido Crepaldi; MOÇÃO Nº 62/18 – SRS.
MARCELO DONIZETE DUÓ, JOSÉ CARLOS DA SILVA e DEMAIS
VEREADORES – Consignam em Ata, Votos de pesar pelo falecimento do Sr. Leandro
Cunha; MOÇÃO Nº 64/18 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ e DEMAIS
VEREADORES – Consignam em Ata, Votos de pesar pelo falecimento da Sra. Lilian
Ferrari. O Presidente JOSÉ LUIS NIERI informou a inclusão de duas Moções de Pesar
de autoria do vereador MARIO WILSON FRATTA (com início em 17:53 e término em
18:48). MOÇÃO Nº 67/18 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA e DEMAIS
VEREADORES – Consignam em Ata, Votos de pesar pelo falecimento do Sr. Decio
Rodolfo Marchi; MOÇÃO Nº 69/18 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA e DEMAIS
VEREADORES – Consignam em Ata, Votos de pesar pelo falecimento da Sra. Joana
Dalto Politti; MOÇÃO Nº 70/18 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA e DEMAIS
VEREADORES – Consignam em Ata, Votos de pesar pelo falecimento da Sra. Maria
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Iderna Cavicchia Silva. Após, passou-se a deliberar as MOÇÕES DIVERSAS:
MOÇÃO Nº 63/18 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Consigna em Ata, Votos de
Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Dr. Paulo Freire, pela
comemoração dos 107 anos de História da Igreja Assembléia de Deus no Brasil,
comemorado no dia 18 de junho de 2018, colocada em discussão e ninguém querendo
fazer uso da palavra, foi colocada em votação tendo sido Aprovada por unanimidade.
MOÇÃO Nº 65/18 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Consignam em Ata, Votos
de Congratulações ao Sr. Geferson Oliveira, pela realização do Primeiro Encontro
Cultural de Pedreira “Cultura sem Frescura”, realizado no dia 23 de junho, na Quadra
de Esporte do Jardim Ypê. Colocada em discussão o vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS se pronunciou solicitando para estar assinando junto a presente proposição
(com início em 20:18 e término em 20:22) ninguém mais querendo fazer uso da
palavra, foi colocada em votação tendo sido Aprovada por unanimidade. MOÇÃO
Nº 66/18 – SRA. MÁRCIA REGINA LIMA GALVÃO – Consigna em Ata, Votos de
Congratulações aos Organizadores: Grupo de Escoteiros Águas Correntes, Belvet e
Mais Brasil, pela realização da 8ª CÃOMINHADA de Pedreira, realizada no dia 24 de
junho de 2018. Colocada em discussão e ninguém querendo fazer uso da palavra, foi
colocada em votação tendo sido Aprovada por unanimidade. MOÇÃO Nº 68/18 – SR.
MÁRIO WILSON FRATTA - Consigna em Ata, Votos de Congratulações ao SESCON
DE CAMPINAS – Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas da Região Metropolitana de
Campinas, pela realização da Campanha do Agasalho de 2018, que teve como slogan:
“O Amor é mais forte que o frio!”, colocada em discussão e ninguém querendo fazer
uso da palavra, foi colocada em votação tendo sido Aprovada por unanimidade.
Após, foi dado ciência das seguintes CORRESPONDÊNCIAS: Do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo – Encaminha decisões publicadas no Diário Oficial de
30/03/2017 e 04/05/2018 Parecer Consaude; Da Prefeitura Municipal de Pedreira,
encaminha os Balancetes da Receita e Despesa, relativo aos meses de Março, Abril e
Maio de 2018; Da Câmara Municipal de Valinhos, Encaminha cópia da Moção nº
84/18 apoio a Fundação Procon; Da Caixa Econômica Federal – E-mail informando
assinatura de contrato de Repasse Financeiro; Da assessoria da Câmara Municipal,
relatório de uso do veículo oficial, relativo ao mês de Junho/2018. O Presidente JOSÉ
LUIS NIERI usando da palavra prestou algumas informações sobre o horário de
inclusão das matérias na sessão ordinária, diante da implantação do Diário Oficial do
município de Pedreira, a qual agora estará fechando às 14 horas do dia anterior a
sessão, bem como esclarecimento sobre o requerimento que questionou as obras da
ciclovia o vereador MARIO WILSON FRATTA aparteou (com início em 23:42 e
término em 27:31). Após iniciou-se a fase destinada a PALAVRA LIVRE: o Vereador
inscrito CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou (com início em 28:37 e término em
32:42) o Presidente JOSE LUIS NIERI se pronunciou com aparte do vereador
CRISTIANO ALEX ELIAS (com início em 32:43 e término em 34:09). 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 49/18 –
PREFEITO MUNICIPAL - Autoriza o Executivo a celebrar convênio com o DETRAN
– Departamento Estadual de Trânsito. Colocou-se em discussão o mérito do Projeto de
Lei nº 49/18, ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, tendo
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sido Aprovado em 2º turno por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 50/18 –
PREFEITO MUNICIPAL - Autoriza o Executivo a custear despesa de viagem da
modelo pedreirense Maria Eduarda Vazan para participação no Miss Brasil na cidade
de Curitiba/PR. Colocou-se em discussão o mérito do Projeto de Lei nº 50/18,
ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido
Aprovado em 2º turno por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 53/18 – PREFEITO
MUNICIPAL - Dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Colocou-se em discussão o mérito do Projeto de Lei
nº 53/18, ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido
Aprovado em 2º turno por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 54/18 – PREFEITO
MUNICIPAL - Dispõe sobre a alteração dos anexos II e III da Lei nº 3.673, de 23 de
outubro de 2017 – Plano Plurianual para o Quadriênio de 2018/2021 e a alteração dos
anexos V e VI da Lei nº 3.643, de 21 de junho de 2017 – Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2018. Colocou-se em discussão o mérito do Projeto
de Lei nº 54/18, ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação,
tendo sido Aprovado em 2º turno por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 55/18 –
PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar no
valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Colocou-se em discussão o
mérito do Projeto de Lei nº 55/18, ninguém querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação, tendo sido Aprovado em 2º turno por unanimidade; PROJETO
DE LEI Nº 56/18 – PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre a alteração dos anexos II e
III da Lei nº 3.673, de 23 de outubro de 2017 – Plano Plurianual para o Quadriênio de
2018/2021 e a alteração dos anexos V e VI da Lei nº 3.643, de 21 de junho de 2017 – Lei
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Colocou-se em discussão o
mérito do Projeto de Lei nº 56/18, ninguém querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação, tendo sido Aprovado em 2º turno por unanimidade. Na
sequência passou-se a deliberar os PROJETOS EM 1º TURNO DE VOTAÇÃO:
PROJETO DE LEI Nº 51/18 – PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre a criação de
crédito adicional especial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), colocados em
discussão e ninguém querendo fazer uso da palavra foram colocados em votação os
Pareceres Favoráveis, tendo sido Aprovados por unanimidade, em seguida colocouse em discussão o mérito do Projeto de Lei nº 51/18, o vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS se pronunciou (com início em 39:32 e término em 39:53) ninguém mais
querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação tendo sido Aprovado em
1ºturno por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 52/18 – PREFEITO MUNICIPAL Dispõe sobre a alteração dos anexos II e III da Lei nº 3.673, de 23 de outubro de 2017 –
Plano Plurianual para o Quadriênio de 2018/2021 e a alteração dos anexos V e VI da
Lei nº 3.643, de 21 de junho de 2017 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício
de 2018, colocados em discussão e ninguém querendo fazer uso da palavra foram
colocados em votação os Pareceres Favoráveis, tendo sido Aprovados por
unanimidade, em seguida colocou-se em discussão o mérito do Projeto de Lei nº
52/18, ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação tendo
sido Aprovado em 1ºturno por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 57/18 –
PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar no
valor de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais), colocados em discussão e ninguém
querendo fazer uso da palavra foram colocados em votação os Pareceres Favoráveis,
tendo sido Aprovados por unanimidade, em seguida colocou-se em discussão o
mérito do Projeto de Lei nº 57/18, ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação tendo sido Aprovado em 1ºturno por unanimidade; PROJETO
DE LEI Nº 58/18 – PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre a alteração dos anexos II e
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III da Lei nº 3.673, de 23 de outubro de 2017 – Plano Plurianual para o Quadriênio de
2018/2021 e a alteração dos anexos V e VI da Lei nº 3.643, de 21 de junho de 2017 – Lei
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018, colocados em discussão e
ninguém querendo fazer uso da palavra foram colocados em votação os Pareceres
Favoráveis, tendo sido Aprovados por unanimidade, em seguida colocou-se em
discussão o mérito do Projeto de Lei nº 58/18, ninguém mais querendo fazer uso da
palavra foi colocado em votação tendo sido Aprovado em 1ºturno por unanimidade;
PROJETO DE LEI Nº 59/18 – PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre a criação de
crédito adicional especial no valor de R$ 153.476,88 (cento e cinquenta e três mil,
quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos), colocados em discussão e
ninguém querendo fazer uso da palavra foram colocados em votação os Pareceres
Favoráveis, tendo sido Aprovados por unanimidade, em seguida colocou-se em
discussão o mérito do Projeto de Lei nº 59/18, ninguém mais querendo fazer uso da
palavra foi colocado em votação tendo sido Aprovado em 1ºturno por unanimidade;
PROJETO DE LEI Nº 60/18 – PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre a alteração dos
anexos II e III da Lei nº 3.673, de 23 de outubro de 2017 – Plano Plurianual para o
Quadriênio de 2018/2021 e a alteração dos anexos V e VI da Lei nº 3.643, de 21 de
junho de 2017 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018, colocados
em discussão e ninguém querendo fazer uso da palavra foram colocados em votação
os Pareceres Favoráveis, tendo sido Aprovados por unanimidade, em seguida
colocou-se em discussão o mérito do Projeto de Lei nº 60/18, ninguém mais querendo
fazer uso da palavra foi colocado em votação tendo sido Aprovado em 1ºturno por
unanimidade. Encerrando-se a deliberação dos projetos constantes em pauta, iniciouse a fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL: o vereador inscrito CRISTIANO ALEX
ELIAS solicitando a palavra se pronunciou (com início em 45:54 e término em 49:45).
Encerrando-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. 11 /2018.
ATA APROVADA NA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 16/07/2018.
JOSÉ LUIS NIERI
Presidente
MARCELO DONIZETE DUÓ
1º Secretário
Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
2º Secretário
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