CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES
5ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 03 DE ABRIL DE 2017.
Presidente – José Luis Nieri
1° Secretário – Marcelo Donizete Duó
Aos 3 (três) dias do mês de abril, do exercício de 2017 (dois mil e dezessete), na Sala
das Sessões “Presidente Tancredo de Almeida Neves”, 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
José Luis Nieri, o mesmo deu início à fase destinada ao Expediente, deliberando a ATA
da 4ª Sessão Legislativa Ordinária – realizada no dia 20 de março 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 12/17 – Transfere 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 a sua alienação, e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 14/17
– 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; PROJETO DE LEI Nº 15/17 – 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. Após, foi dado ciência do Expediente apresentado pelos Senhores Vereadores,
encaminhando às Comissões Competentes:- 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;
PROJETO DE LEI Nº 13/17 – SR. JOSÉ CARLOS DA SILVA – Institui no Calendário
Municipal a “Semana do Ciclista”, conforme especifica. Em seguida, o Presidente deu
ciência do Ofício recebido do Prefeito Municipal em resposta às proposições dos
senhores Vereadores. Após, foi deliberado o seguinte REQUERIMENTO:REQUERIMENTO Nº 10/17 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO –
Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre as estratégias de estudo e
trabalho que estão sendo traçadas pela Secretaria Municipal de Saúde do município
com relação à Febre Amarela. 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 138/17 – SR. JOSÉ
CARLOS DA SILVA – Solicitando ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER,
em caráter de urgência, a elaboração de projeto para a implantação de redutores de
velocidade, tipo “lombada – faixa” na Avenida Antonio Serafim Petean (SP-95 trecho
urbano), altura do acesso à Estrada Municipal Fioravante Carlotti (Estrada de Duas
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Pontes); INDICAÇÃO Nº 139/17 – SR. JOSÉ CARLOS DA SILVA – Solicitando ao
Prefeito Municipal, em caráter de urgência, a elaboração de projeto para a
implantação de redutores de velocidade, tipo “lombada – faixa” na Avenida Antonio
Serafim Petean, altura do acesso à Estrada Municipal Fioravante Carlotti (Estrada de
Duas Pontes); INDICAÇÃO Nº 140/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ –
Solicitando que se proceda a um levantamento dos logradouros públicos do
município que não possuem as placas de identificação e que estas sejam colocadas;
INDICAÇÃO Nº 141/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Solicitando estudos
com o intuito de se criar um Programa Intensivo nas Escolas Municipais, abordando o
tema “Prevenção DST/AIDS”; INDICAÇÃO Nº 142/17 – SR. JOSÉ LUIS NIERI –
Solicitando serviços de nivelação do asfalto da Rua São José, mais precisamente no
cruzamento com a Rua Cezira de Queiroz, no Centro da cidade; INDICAÇÃO Nº
143/17 – SRS. MÁRIO WILSON FRATTA E CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando
a marcação de solo com faixa de estacionamento para embarque e desembarque de
passageiros no Ponto de Táxi situado na Praça Ângelo Ferrari, na Rua Professor João
Alvarenga, nas proximidades do largo do Banco Bradesco; INDICAÇÃO Nº 144/17 –
SR. MÁRIO WILSON FRATTA – Solicitando serviços de manutenção geral em toda
a área do Terminal Rodoviário “Vereador João Castelo”, tais como: limpeza do local,
reparo em áreas com danos materiais, seja interna ou externa, pintura, entre outros
serviços; INDICAÇÃO Nº 145/17 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA – Solicitando a
marcação de solo com faixa de estacionamento para embarque e desembarque nas
proximidades do Supermercado Covabra, mais precisamente na Rua Waldemar
Cartarozzi; INDICAÇÃO Nº 146/17 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA – Solicitando a
realização de operação tapa-buracos defronte à empresa Decorglass, situada à Estrada
Municipal Hamilton Bernardes; INDICAÇÃO Nº 147/17 – SR. JOSÉ LUIS NIERI –
Solicitando estudos quanto a possibilidade de se asfaltar sobre o calçamento de
paralelepípedos na Rua Mário Broglio, no Portal do Limoeiro; INDICAÇÃO Nº
148/17 – SR. JOSÉ LUIS NIERI – Solicitando serviços de limpeza de mato no final da
Rua Mário Broglio, no Portal do Limoeiro, desde o número 100A até 100B;
INDICAÇÃO Nº 149/17 – SR. ANTONIO FERMINO FILHO – Solicitando análise e
comunicação aos órgãos ambientais competentes quanto a mortandade de peixes que
vem sendo registrada nas águas do Rio Jaguari, especialmente nas proximidades da
ponte pênsil localizada entre o final da Rua XV de Novembro e Avenida Joaquim
Carlos (acesso a empresa Construvip); INDICAÇÃO Nº 150/17 – SR. ANTONIO
FERMINO FILHO – Solicitando a realização de um mutirão de limpeza e
desobstrução de bocas-de-lobo nos bairros da cidade, iniciando-se pelos pontos já
considerados críticos; INDICAÇÃO Nº 151/17 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART
FILHO – Solicitando a realização de operação tapa-buracos na Rua Tercília Trevisan,
defronte ao número 37, bem como que se proceda uma verificação em toda a extensão
do logradouro; INDICAÇÃO Nº 152/17 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART
FILHO – Solicitando a realização de troca de lâmpada na Rua Sargento Alcides de
Oliveira, defronte ao número 19, na Vila Monte Alegre; INDICAÇÃO Nº 153/17 – SR.
JOSÉ CARLOS DA SILVA – Solicitando a realização de limpeza, tais como roçar
mato, nos arredores do Residencial “Águas de Março”; INDICAÇÃO Nº 154/17 – SR.
JOSÉ CARLOS DA SILVA – Solicitando a realização de operação tapa-buracos na
Rua Giacomo Belolli, no Jardim Marajoara; INDICAÇÃO Nº 155/17 – SR. JOSÉ
CARLOS DA SILVA – Solicitando reparos no asfalto danificado da Rua Nazareno F.
Miranda, no Portal do Limoeiro; INDICAÇÃO Nº 156/17 – SR. JOSÉ CARLOS DA
SILVA – Solicitando a realização de operação tapa-buracos na Rua Alice Fávero, no
Jardim Triunfo 79; INDICAÇÃO Nº 157/17 – SR. JOSÉ CARLOS DA SILVA –
Solicitando reparos no asfalto danificado da Rua Ricardo Milanez, no Jardim Triunfo
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79. Após, foi dado ciência das seguintes MOÇÕES DE PESAR, encaminhando-as às
famílias enlutadas:- MOÇÃO Nº 32/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ E
DEMAIS VEREADORES – Consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento da
Sra. Aparecida dos Santos Cavazotti; MOÇÃO Nº 33/17 – SR. MARCELO
DONIZETE DUÓ E DEMAIS VEREADORES – Consignam em ata, votos de pesar
pelo falecimento da Sra. Theresa de Jesus Murari Seixas. Em seguida, foram
deliberadas as MOÇÕES DIVERSAS:- MOÇÃO Nº 34/17 – SR. ANTONIO
GANZAROLLI FILHO – Consigna em ata, votos de congratulações à Secretaria
Municipal de Planejamento e de Desenvolvimento Econômico, em nome de seu
Secretário Cezar Camilotti, extensivo aos demais colaboradores, pela brilhante
organização na realização do “Coffee Break do Desenvolvimento”, no último dia 28 de
março. Colocada em discussão a respectiva Moção e ninguém se manifestando a
respeito, foi posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. MOÇÃO Nº 35/17 –
SR. ANTONIO GANZAROLLI FILHO – Consigna em ata, votos de congratulações à
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Pedreira, em nome
de seu Secretário Alessandro Luís de Godoy (Mole), extensivo às Assistentes Sociais e
demais colaboradores, pela brilhante organização na realização do “1º Encontro da
Assistência Social”, no último dia 30 de março. 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 Municipal de Saúde –
informando como será a vacinação da febre amarela no município de Pedreira; Do Sr.
Rafa Zimbaldi – Presidente da Câmara de Campinas – Convida para reunião do
Parlamento Metropolitano, a se realizar no dia 07 de abril, na Câmara de Indaiatuba;
Do Deputado Federal Luiz Lauro Filho – Informa que destinou uma Emenda
Individual para o município de Pedreira no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais) para apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano; Do Deputado
Federal Luiz Lauro Filho – Informa que destinou uma Emenda Individual para o
município de Pedreira no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para apoio à
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde. Do Sr. Alexandre
Manir Figueiredo Sarquis – Auditor do Tribunal de Contas - Encaminha para
conhecimento, a sentença do Processo TC- 000731/026/11 – julgando irregulares as
contas do Consaúde. O Presidente agradeceu publicamente as duas Emendas que
totalizam um milhão de reais do Deputado Luiz Lauro Filho, destinados ao nosso
Município e também comunicou sobre os procedimentos a serem tomados a respeito
das contas do Consaúde julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas. Informou ainda
que estava à disposição dos Vereadores cópia do respectivo Parecer do Tribunal de
Contas. Encerrando-se as correspondências, iniciou-se à fase da Palavra Livre. O
Presidente JOSÉ LUIS NIERI e o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS dispensaram a
palavra. 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 seguintes Projetos em 2º turno de votação:- PROJETO
DE LEI Nº 04/17 – PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre desafetação de área,
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 05/17 –
PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre a revogação da Lei Municipal nº 2.020, de 28
de abril de 1998, que disciplina contratações para atender necessidades temporárias de
excepcional interesse público e dá outras providências. Colocado em discussão o
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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 06/17 – SR. ANTONIO FERMINO FILHO – Denomina a Fonte
localizada à Rua Santo Antonio de Posse com o nome de “Nadir Pedro Nicoletti”.
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 07/17 – PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe
sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.434.050,00 (dois
milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil e cinqüenta reais) 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,
obtendo-se o seguinte resultado:- aprovado por unanimidade - 1º turno de votação.
PROJETO DE LEI Nº 08/17 – 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.
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,
obtendo-se o seguinte resultado:- aprovado por unanimidade - 1º turno de votação.
PROJETO DE LEI Nº 09/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Dispõe sobre a
criação, no âmbito do município de Pedreira, do “Dia Municipal do Espiritismo”,
conforme especifica. 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, obtendo-se o seguinte resultado:- aprovado por unanimidade - 1º
turno de votação. PROJETO DE LEI Nº 10/17 – SR. JOSÉ LUIS NIERI – Autoriza a
Prefeitura Municipal prestar homenagem à memória de Morvan Dias de Figueiredo,
conforme especifica. 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, obtendo-se o seguinte resultado:- aprovado por unanimidade - 1º
turno de votação.
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 menção sobre a situação do
município de Pedreira em relação à febre amarela (manifestação consta na íntegra
com início em 20:26 e término em 23:56). O Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho
solicitou ao Presidente a permissão para publicar um comunicado sobre a vacinação
da febre amarela em Pedreira no site da Câmara Municipal. O Presidente acatou o
pedido do Vereador. O segundo inscrito, o Presidente JOSÉ LUIS NIERI, solicitou aos
Vereadores que se organizassem para a formação de uma Comissão do Legislativo
para participar das negociações salariais entre o Sindicato e a Prefeitura Municipal de
Pedreira. Após esse pedido ficou acertado que os Vereadores Antonio Ganzarolli
Filho, Antonio Fermino Filho, Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho e Márcia Regina Lima
Galvão estariam representando o Poder Legislativo, na próxima quarta-feira, dia 05 de
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abril (manifestação consta na íntegra com início em 24:03 e término em 26:18). O
último inscrito Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou a respeito do
Consaúde e do Ministério Público (manifestação consta na íntegra com início em
26:26 e término em 30:57). 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. 06/2017.

ATA APROVADA NA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 17/04/2017.
JOSÉ LUIS NIERI
Presidente
MARCELO DONIZETE DUÓ
1º Secretário
Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
2º Secretário
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