CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES
17ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 02 DE OUTUBRO DE 2017.
Presidente – José Luis Nieri
1° Secretário – Marcelo Donizete Duó
Aos 2 (dois) dias do mês de outubro, do exercício de 2017 (dois mil e dezessete), na
Sala das Sessões “Vereador Dario Gomes de Oliveira”, foi realizada a 17ª (décima
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, 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 José Luis Nieri, o mesmo iniciou a fase destinada ao Expediente,
deliberando as respectivas Atas:- ATA da 16ª Sessão Legislativa Ordinária – realizada
no dia 18 de setembro de 2017. Colocada em discussão a respectiva ata e ninguém se
manifestando a respeito, foi posta em votação, obtendo-se o seguinte resultado:aprovada por unanimidade. ATA da 2ª Sessão Legislativa Extraordinária realizada
em 25 de setembro de 2017, colocada em discussão a respectiva ata e 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 62/17 – Dispõe sobre a alteração do nome da Guarda Municipal de Pedreira, para
Polícia Municipal de Pedreira; PROJETO DE LEI Nº 63/17 – Dispõe sobre a
regulamentação dos Serviços Funerários e dá outras providências; PROJETO DE LEI
Nº 65/17 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber por doação, imóvel que
especifica; PROJETO DE LEI Nº 66/17 – Dispõe sobre a criação de crédito adicional
suplementar no valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais); PROJETO
DE LEI Nº 67/17 – Dispõe sobre a alteração dos anexos II e III da Lei nº 3.374, de 14 de
novembro de 2013 – Plano Plurianual para o Quadriênio de 2014/2017 e a alteração
dos anexos V e VI – da Lei nº 3.581, de 25 de agosto de 2016 – Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2017; PROJETO DE LEI Nº 68/17 – Dispõe sobre a
criação de crédito adicional especial no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais); PROJETO DE LEI Nº 69/17 – Dispõe sobre a alteração dos anexos II e III da Lei
nº 3.374, de 14 de novembro de 2013 – Plano Plurianual para o Quadriênio de
2014/2017 e a alteração dos anexos V e VI – da Lei nº 3.581, de 25 de agosto de 2016 –
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017; PROJETO DE LEI Nº 70/17
– Dispõe sobre a criação de crédito adicional especial no valor de R$ 150.000,00 (cento
e cinquenta mil reais); PROJETO DE LEI Nº 71/17 – Dispõe sobre a alteração dos
anexos II e III da Lei nº 3.374, de 14 de novembro de 2013 – Plano Plurianual para o
Quadriênio de 2014/2017 e a alteração dos anexos V e VI – da Lei nº 3.581, de 25 de
agosto de 2016 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017; PROJETO
DE LEI Nº 72/17 – Dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor
de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); PROJETO DE LEI Nº 73/17 – Dispõe sobre a
alteração dos anexos II e III da Lei nº 3.374, de 14 de novembro de 2013 – Plano
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Plurianual para o Quadriênio de 2014/2017 e a alteração dos anexos V e VI – da Lei nº
3.581, de 25 de agosto de 2016 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2017; PROJETO DE LEI Nº 74/17 – Estima a Receita e Fixa a Despesa do município de
Pedreira para o exercício de 2018; PROJETO DE LEI Nº 75/17 – Altera a Lei
Municipal nº 2.277, de 17 de abril de 2002, que modificou a Lei Municipal nº 1.485, de
13 de maio de 1991 e suas alterações posteriores, modificando a nomenclatura da
Secretaria de Promoção Social e sua estrutura administrativa. Após, foi dado ciência
do EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS SENHORES VEREADORES,
encaminhando-os às Comissões Permanentes:- PROJETO DE LEI Nº 61/17 – SR.
MARCELO DONIZETE DUÓ – Proíbe a pichação de edificações públicas ou
privadas, institui punição e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 64/17 – SR.
ANTONIO GANZAROLLI FILHO – Denomina a Ponte de Concreto ligando a
Avenida Joaquim Carlos a Rua Antonio Pedro, com o nome de “Paschoal Santo
Ferraresso”, conforme especifica. Expediente recebido de diversos: ofícios:
“Encontram-se nas tribunas dos vereadores” Após, foi deliberado os seguintes
REQUERIMENTOS:- REQUERIMENTO Nº 62/17 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS –
Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre as providências tomadas e os
motivos pelos quais não obteve respostas com relação aos Ofícios nºs. 03 e 04/2017 de
autoria do Vereador. Colocado em discussão o mencionado requerimento o vereador
Cristiano Alex Elias se pronunciou (com início: 07:51 e término: 08:52), ninguém mais
se manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade;
REQUERIMENTO Nº 63/17 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando
informações ao Prefeito Municipal sobre a área municipal localizada na Rua Alex
Carrel, defronte ao número 397, no Jardim Andrade. Colocado em discussão o
mencionado requerimento o vereador Cristiano Alex Elias se pronunciou (com início:
09:32 e término: 11:14) ninguém mais se manifestando a respeito, foi posto em
votação, sendo aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 64/17 – SR.
CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre os
valores gastos com matérias e publicações institucionais nos jornais, rádios e
programas de televisão desde 01 de janeiro de 2017 até a presente data. Colocado em
discussão o mencionado requerimento o vereador Cristiano Alex Elias se pronunciou
(com início: 11:56 e término: 11:53) ninguém mais 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 294/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Solicitando a
colocação de lâmpadas nas Ruas Bom Jesus e Joaquim de Siqueira, na Vila Canesso;
INDICAÇÃO Nº 295/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Solicitando a
operação tapa-buracos, em regime de urgência, na Rua Bom Jesus, defronte à Capela,
na Vila Canesso; INDICAÇÃO Nº 296/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ –
Solicitando a colocação de lâmpadas na Rua José da Silva Novo, número 191;
INDICAÇÃO Nº 297/17 – SRS. MÁRIO WILSON FRATTA E CRISTIANO ALEX
ELIAS – Solicitando a colocação de uma lixeira na esquina das ruas Charles Robert
Simons com a José Serra, no Jardim Andrade. Após, foi dado ciência das seguintes
MOÇÕES DE PESAR, encaminhando-as às famílias enlutadas:- MOÇÃO Nº 114/17 –
SR. MARCELO DONIZETE DUÓ E DEMAIS VEREADORES – Consignam em Ata,
Votos de pesar pelo falecimento do Sr. Jair Canale; MOÇÃO Nº 115/17 – DR. JAYRO
GOUVEIA GOULART FILHO E DEMAIS VEREADORES – Consignam em Ata,
Votos de pesar pelo falecimento do Sr. José Eduardo Frasson; MOÇÃO Nº 116/17 –
SR. MARCELO DONIZETE DUÓ E DEMAIS VEREADORES – Consignam em Ata,
Votos de pesar pelo falecimento da Sra. Sônia Maria Ferrareto Baccareli. Em seguida,
foram deliberadas as MOÇÕES DIVERSAS:- MOÇÃO Nº 117/17 – SR. MARCELO
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DONIZETE DUÓ E DEMAIS VEREADORES – Consignam em Ata, Votos de
Repúdio ao Museu de Arte Moderna de São Paulo, pela performance com nudez
interagindo com crianças ocorrida no dia 26 de setembro. Colocada em discussão a
respectiva Moção, o vereador Marcelo Donizete Duó se pronunciou (com início: 15:25
e término: 15:42) o vereador José Luis Nieri se pronunciou (com início: 16:17 e
término: 19:27), o vereador Cristiano Alex Alias se pronunciou (com início: 19:28 e
término: 19:54, o vereador José Luis Nieri se pronunciou (com início: 19:55 e término:
20:40), mais ninguém se manifestando a respeito, foi posta em votação, sendo
aprovada por unanimidade; MOÇÃO Nº118/17 – SRS. JOSÉ LUIS NIERI e MÁRIO
WILSON FRATTA – Consignam em Ata, Votos de Congratulações à Jovem Maria
Eduarda Vazan, pela conquista do Título de Miss São Paulo Juvenil de 2017. Colocada
em discussão a respectiva Moção e ninguém se manifestando a respeito, foi posta em
votação, sendo aprovada por unanimidade; MOÇÃO Nº 119/17 – SRS. JOSÉ LUIS
NIERI e MÁRIO WILSON FRATTA – Consignam em Ata, Votos de Congratulações
à Yasmin Karoline Santos, pela conquista do 5º Lugar – Miss Simpatia no Miss São
Paulo Categoria Mirim de 2017. 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 Secretaria da Câmara Municipal – Encontra-se à disposição dos
senhores vereadores os balancetes da Receita e da Despesa da Prefeitura Municipal de
Pedreira referentes aos meses de janeiro a agosto/2017; Clube do Fusca de Pedreira
“9º encontro de fuscas de Pedreira dia 22 de outubro 2017 das 8h as 16h em frente a
APAE Pedreira; Ministério da Educação, comunicado CM 085962/17, informando
sobre a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. APM da EMEF
Professora Zulmar Deoclecia Pintor Bernardes; Ministério da Educação, comunicado
CM 085968/17, informando sobre a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação. APM da APM Do Centro Int. Mun.de Educ. Inf. CIMEI Angelina F.;
Ministério da Educação, comunicado CM 085967/17, informando sobre a liberação de
recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação. APM da APM do CI Mun. de Educ. Inf.
CIMEI Dalva Maria Bueno; Ministério da Educação, comunicado CM 085966/17,
informando sobre a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução
de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. APM da APM
do Centro Integrado Mun. de Educação Inf. CIMEI Rotary; Ministério da Educação,
comunicado CM 085965/17, informando sobre a liberação de recursos financeiros
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação. APM da APM do CI Mun. de Educação Inf. CIMEI
Genny Pantaleão Lucio; Ministério da Educação, comunicado CM 085963/17,
informando sobre a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução
de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. APM da EMEF
Professora Maria Elisa Vicentim Pintor; Ministério da Educação, comunicado CM
085964/17, informando sobre a liberação de recursos financeiros destinados a garantir
a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. APM
da EMEI EMEI Professora Izaura Mazetto; Ministério da Educação, comunicado CM
165655/17, informando sobre a liberação de recursos financeiros destinados a garantir
a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Prefeitura Municipal de Pedreira; Do Deputado Estadual Chico Sardelli
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“comunicando que em audiência recente na Secretaria Estadual de Esporte Lazer e
Juventude apresentamos pleitos para a cidade e pedimos liberação de um kit
esportivo para atividades na área de esporte”. 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 24:06 e término em
28:57). O vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho se manifestou (pronunciamento
consta na íntegra com início em 29:02 e término em 29:43), o vereador Cristiano Alex
Elias aparteou a palavra (pronunciamento consta na íntegra com início em 29:44 e
término em 33:58) 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. Requerimento de urgência ao PROJETO DE LEI Nº 62/17 –
Dispõe sobre a alteração do nome da Guarda Municipal de Pedreira, para Polícia
Municipal de Pedreira, colocado em discussão o requerimento de urgência, ninguém
querendo fazer uso da palavra, colocado em votação, aprovado por unanimidade o
requerimento de urgência. Colocado em votação os pareceres, obtendo o seguinte
resultado, aprovado por unanimidade os pareceres ao Projeto de Lei 62/17. Colocado
em discussão o mérito do Projeto de Lei nº. 62/17, ninguém se manifestando, foi
colocado em votação o mérito do Projeto, aprovado por unanimidade o mérito do
Projeto 62/17; Requerimento de urgência ao PROJETO DE LEI Nº 75/17 – Altera a Lei
Municipal nº 2.277, de 17 de abril de 2002, que modificou a Lei Municipal nº 1.485, de
13 de maio de 1991 e suas alterações posteriores, modificando a nomenclatura da
Secretaria de Promoção Social e sua estrutura administrativa. Colocado em discussão
o requerimento de urgência, ninguém querendo fazer uso da palavra, colocado em
votação, aprovado por unanimidade o requerimento de urgência. Colocado em
votação os pareceres, obtendo o seguinte resultado, aprovado por unanimidade os
pareceres ao Projeto de Lei nº. 75/17. Colocado em discussão o mérito do Projeto de
Lei nº. 75/17, o vereador Cristiano Alex Elias se manifestou (pronunciamento consta
na íntegra com início em 39:15 e término em 39:32). O vereador José Luis Nieri se
manifestou (pronunciamento consta na íntegra com início em 39:34 e término em
41:12) ninguém se manifestando, foi colocado em votação, aprovado por unanimidade
o mérito do Projeto de Lei nº. 75/17. PROJETOS EM 2º TURNO DE VOTAÇÃO:
PROJETO DE LEI Nº 55/17 – PREFEITO MUNICIPAL -Dispõe sobre a criação de
crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.983.000,00 (cinco milhões e novecentos
e oitenta e três mil 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. PROJETO DE LEI Nº 56/17 –
PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre a alteração dos anexos II e III da Lei nº 3.374,
de 14 de novembro de 2013 – Plano Plurianual para o Quadriênio de 2014/2017 e a
alteração dos anexos V e VI – da Lei nº 3.581, de 25 de agosto de 2016 – Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017. 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, PROJETOS EM 1º TURNO DE VOTAÇÃO:- PROJETO DE LEI
Nº 47/17 – PREFEITO MUNICIPAL – Dispõe sobre o Plano Plurianual para o
Quadriênio de 2018/2021 e dá outras providências. 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,
ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo aprovados por
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 60/17 – PREFEITO MUNICIPAL –Dispõe sobre
alteração de níveis de vencimento – Anexos I, V e IX da Lei nº 1.765/94, e alterações
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posteriores. Inicialmente foram colocados em discussão os pareceres favoráveis das
Comissões Permanentes, ninguém se manifestando a respeito, foi colocado em
votação e aprovado por unanimidade. O vereador Cristiano Alex Elias se manifestou
(pronunciamento consta na íntegra com início em 45:40 e término em 47:40). O
vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho se manifestou (pronunciamento consta na
íntegra com início em 47:42 e término em 50:34), sendo aparteado pelos vereadores
Cristiano Alex Elias, e vereador José Luis Nieri. Colocado em votação o pedido de
retirada do Projeto de Lei 60/17, proposto pelo vereador Cristiano Alex Elias, obtendo
o seguinte resultado, aprovada a retirada do Projeto de Lei nº. 60/17, com ausência do
vereador Marcelo Donizete Duó. Encerrando-se a deliberação dos projetos constantes
em pauta, iniciou-se a fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL. O Vereador Antonio
Ganzarolli Filho fez uso da palavra (pronunciamento consta na íntegra com início em
51:32 e término em 53:15). 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. 20/2017.

ATA APROVADA NA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 16/10/2017.
JOSÉ LUIS NIERI
Presidente
MARCELO DONIZETE DUÓ
1º Secretário
Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
2º Secretário
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