CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 05 DE FEVEREIRO DE 2018.
Presidente – José Luis Nieri
1° Secretário – Marcelo Donizete Duó
Aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro, do exercício de 2018 (dois mil e dezoito), na
Sala das Sessões “Vereador Dario Gomes de Oliveira”, foi realizada a 1ª (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 22ª Sessão Legislativa Ordinária, realizada no dia 18 de dezembro de 2017;
colocada em discussão a respectiva ata, ninguém se manifestando a respeito, foi posta
em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADA por unanimidade. Ata da
6ª Sessão Legislativa Extraordinária, realizada no dia 26 de dezembro de 2017;
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 03/18 – Dispõe
sobre a criação de crédito adicional especial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
PROJETO DE LEI Nº 04/18 – 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; PROJETO DE LEI Nº 05/18 –
Dispõe sobre a criação de crédito adicional especial no valor de R$ 325.000,00
(trezentos e vinte e cinco mil reais); PROJETO DE LEI Nº 06/18 - 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; PROJETO DE LEI Nº 07/18 – Dispõe sobre a criação de crédito adicional
especial no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); PROJETO DE LEI Nº 08/18 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; PROJETO DE LEI Nº 09/18 – Dispõe sobre a criação de crédito adicional
especial no valor de R$ 151.150,00 (cento e cinqüenta e um mil e cento cinqüenta
reais); PROJETO DE LEI Nº 10/18 - 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; PROJETO DE LEI Nº 11/18 –
Dispõe sobre a criação de crédito adicional especial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais); PROJETO DE LEI Nº 12/18 - Dispõe sobre a alteração dos anexos II e III da Lei
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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; PROJETO DE LEI Nº 13/18 –
Dispõe sobre a criação de crédito adicional especial no valor de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais); PROJETO DE LEI Nº 14/18 - 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; PROJETO
DE LEI Nº 15/18 – Dispõe sobre a criação de crédito adicional especial no valor de R$
924.000,00 (novecentos e vinte e quatro mil reais); PROJETO DE LEI Nº 16/18 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; PROJETO DE LEI Nº 17/18 – Dispõe sobre a criação de crédito adicional
suplementar no valor de R$ 424.000,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil reais);
PROJETO DE LEI Nº 18/18 - 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; PROJETO DE LEI Nº 19/18 –
Dispõe sobre a criação de crédito adicional especial no valor de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais); PROJETO DE LEI Nº 20/18 - 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; PROJETO
DE LEI Nº 21/18 – Dispõe sobre a Revogação do Parágrafo Único do Artigo 1º da Lei
Municipal nº 3.687, de 14 de novembro de 2017; PROJETO DE LEI Nº 22/18 – Dispõe
sobre a desafetação da área que especifica e autoriza o Poder Executivo a permutá-lo
com outro imóvel e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 23/18 – Dispõe
sobre a celebração de convênio com o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto.
Após, foi dado ciência do Expediente apresentado pelos Senhores Vereadores,
encaminhando às Comissões Competentes PROJETO DE LEI Nº 01/18 – SR. MÁRIO
WILSON FRATTA – Dispõe sobre a alteração do Artigo 1º, da Lei nº 3.069, de 10 de
novembro de 2010, que trata sobre a denominação de rua com o nome de “Zulmira
Gonçalves Ferraresso”, conforme especifica; PROJETO DE LEI Nº 02/18 – SR.
ANTONIO FERMINO FILHO – Dispõe sobre denominação de rua, com o nome de
“Miguel Marcelino Boneti”, conforme especifica; PROJETO DE LEI Nº 24/18 – SR.
CRISTIANO ALEX ELIAS – Denomina a Praça Esportiva localizada no Conjunto
Habitacional Shigueo Kobayashi com o nome de “Praça de Esportes Alcides Gritti”;
ANTEPROJETO DE LEI Nº 01/18 – SRS. JOSÉ LUIS NIERI, CRISTIANO ALEX
ELIAS E MARCELO DONIZETE DUÓ – Institui a obrigatoriedade da realização de
cursos de primeiros socorros para todos os profissionais e cuidadores de alunos das
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”.
EXPEDIENTE RECEBIDO DE DIVERSOS - OFICIOS: Cópia nas Tribunas dos
Senhores Vereadores. Após, foram deliberados os seguintes REQUERIMENTOS:REQUERIMENTO Nº 01/18 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO –
Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre o trânsito em nosso município,
no tocante ao possível descumprimento de normas que disciplinam a reserva de 5%
das vagas nos estacionamentos públicos e privados para idosos. Colocado em
discussão e ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação,
tendo sido Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 02/18 – SR. MÁRIO
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WILSON FRATTA – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre a Secretaria
Municipal de Segurança e Cidadania. Realizada a leitura da matéria pelo 1º Secretário
o mesmo foi colocado em discussão e ninguém querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação, tendo sido Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº
03/18 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA – Solicitando informações ao Prefeito
Municipal sobre a quantidade de cestas básicas e demais benefícios concedidos às
famílias carentes no ano de 2017. Realizada a leitura da matéria pelo 1º Secretário foi
colocado em discussão, o vereador CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou (com
início em 14:14 e término em 14:45) o vereador MARIO WILSON FRATTA se
pronunciou (com início em 14:53 e término em 15:19) ninguém mais querendo fazer
uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido Aprovado por unanimidade.
REQUERIMENTO Nº 04/18 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando
informações ao Prefeito Municipal sobre todos os funcionários que ocupam cargos em
comissão no município. Colocado em discussão o vereador CRISTIANO ALEX ELIAS
se pronunciou (com início em 15:51 e término em 17:52) ninguém mais querendo
fazer uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido Aprovado por unanimidade.
REQUERIMENTO Nº 05/18 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando
informações ao Prefeito Municipal sobre a reforma da Praça da Igreja Matriz Santana.
Colocado em discussão o vereador CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou (com
início em 18:25 e término em 20:45) o vereador MARIO WILSON FRATTA
solicitando aparte se pronunciou (com início em 20:46 e término em 21:14) o vereador
CRISTIANO ALEX ELIAS prosseguiu com aparte dos vereadores MARIO WILSON
FRATTA e JOSÉ LUIS NIERI (com início em 21:15 e término em 22:37) ninguém mais
querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido Aprovado por
unanimidade. REQUERIMENTO Nº 06/18 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS –
Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre funcionários da FUNBEPE.
Colocado em discussão o vereador CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou (com
início em 23:05 e término em 24:26) ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação, tendo sido Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº
07/18 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO – Solicitando informações ao
Prefeito Municipal sobre a quantidade de vagas a serem abertas com a inauguração
das novas creches, em que bairros e a previsão de entrega. Colocado em discussão o
vereador DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO se pronunciou (com início em
25:07 e término em 27:29) ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado
em votação, tendo sido Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 08/18 –
SR. CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre
o desligamento do semáforo localizado na “Ponte Rodolfo Arrenius Elias” todos os
finais de semana. Colocado em discussão o vereador CRISTIANO ALEX ELIAS se
pronunciou com aparte dos vereadores MARIO WILSON FRATTA e DR. JAYRO
GOUVEIA GOULART FILHO (com início em 28:07 e término em 31:46) ninguém
mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido Aprovado
por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 09/18 – SR. JOSÉ LUIS NIERI – Solicitando
informações ao Prefeito Municipal sobre a possível distribuição de livros oriundos do
MEC às escolas municipais. Colocado em discussão o vereador JOSÉ LUIS NIERI se
pronunciou (com início em 32:32 e término em 34:37) ninguém mais querendo fazer
uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido Aprovado por unanimidade. O
vereador CRISTIANO ALEX ELIAS solicitando a palavra, consultou a possibilidade
de inclusão de Requerimento, porém o presidente JOSÉ LUIS NIERI solicitou que
primeiramente haveria uma proposição de sua autoria já registrada e na seqüência o
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vereador poderia apresentar (com início em 35:53 e término em 36:33).
REQUERIMENTO Nº 11/18 – SR. JOSÉ LUIS NIERI – Solicitando informações ao
Prefeito Municipal, reiterando o Requerimento nº 13/17, sobre o Empreendimento no
município de Pedreira, mais precisamente a concessão para exploração de mineração
em área na localidade de Entre Montes, ninguém querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação, tendo sido Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº
12/18 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando informações ao Prefeito
Municipal sobre o andamento dos processos administrativos instaurados com relação
à reforma da Praça Angelo Ferrari, no centro da cidade, o vereador CRISTIANO
ALEX ELIAS se pronunciou (com início em 38:07 e término em 38:47) 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 01/18 – SR. JOSÉ LUIS
NIERI – Solicitando do Departamento de Trânsito que seja realizada uma verificação
nas faixas de estacionamento das áreas centrais da cidade, bem como em todas as
demais vias do município; INDICAÇÃO Nº 02/18 – SR. MARCELO DONIZETE
DUÓ – Solicitando a implantação de ventiladores na Central de Saúde; INDICAÇÃO
Nº 03/18 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Solicitando a limpeza do Córrego
situado na Rua Antonio Provatti, no Jardim Triunfo; INDICAÇÃO Nº 04/18 – SR.
MARCELO DONIZETE DUÓ – Solicitando a possibilidade da criação de um projeto
para melhorias às margens do córrego situado na Rua Antonio Provatti, no Jardim
Triunfo; INDICAÇÃO Nº 05/18 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Solicitando a
manutenção nos campos de futebol de grama de nossa cidade; INDICAÇÃO Nº 06/18
– SR. MÁRIO WILSON FRATTA – Solicitando a criação de um Acervo HistóricoCultural, a fim de se documentar as propriedades que serão submersas pela água,
quando ocorrer à construção da nova represa; INDICAÇÃO Nº 07/18 – SR.
MARCELO DONIZETE DUÓ – Solicitando a elaboração de estudos para a junção da
Rua Guido Bonetto com a Avenida Dr. Silvio de Aguiar Maya, através da construção
de uma ponte; INDICAÇÃO Nº 08/18 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ –
Solicitando a elaboração de estudos para implantação do prolongamento da Rua
Pedro Ferrari até a Avenida Joaquim Carlos; INDICAÇÃO Nº 09/18 – SRS.
ANTONIO FERMINO FILHO e CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando à Divisão
de Trânsito que seja elaborado um projeto de organização da entrada e saída de
veículos, no cruzamento da Avenida Papa João XXIII, com a Rua Antonio Aleixo Neto
e Rua Paulo Ferraresso (Morro de Maria); INDICAÇÃO Nº 10/18 – SRS. ANTONIO
FERMINO FILHO e CRISTIANO ALEX ELIAS - Solicitando à Divisão de Trânsito
que seja realizada uma vistoria no obstáculo – Lombada, situado na Rua Paulo
Ferraresso (Morro de Maria), proximidades do número 100, mais precisamente o
“abaulamento” do mesmo ou até mesmo sua “remoção”; INDICAÇÃO Nº 11/18 –
SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Solicitando da Secretaria Municipal de Saúde
para que estude a possibilidade de ser realizado o transporte dos pacientes que são
atendidos no AME – Ambulatório Médico de Especialidades na cidade de Amparo;
INDICAÇÃO Nº 12/18 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Solicitando a
implantação de um obstáculo (lombada) em regime de urgência na Avenida
Presidente Costa e Silva, proximidades do Escritório Cruzeiro; INDICAÇÃO Nº 13/18
– DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO – Solicitando a presença, aos domingos,
da Polícia Municipal de Pedreira, acompanhando o término do Baile da Terceira
Idade, realizado próximo aos prédios do Conjunto Vale Verde; INDICAÇÃO Nº
14/18 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO – Solicitando a notificação ao
proprietário do terreno que se encontra ao lado da Companhia Jaguari de Eletricidade,
na Vila Monte Alegre, para fazer a roçagem e arrumar os alambrados caídos;
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INDICAÇÃO Nº 15/18 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO – Solicitando
que o setor responsável pelo transporte público municipal, por intermédio dos
motoristas das vans e ônibus, com a volta às aulas, orientem as crianças para que
façam o uso do cinto de segurança; INDICAÇÃO Nº 16/18 – DR. JAYRO GOUVEIA
GOULART FILHO – Solicitando a notificação ao responsável pelo Depósito de
Sucatas e Materiais para Reciclagem, localizado no Bairro Jardim Marajoara, para que
os materiais não fiquem espalhados pela calçada e na rua de forma inadequada. Em
seguida passou-se a deliberar as MOÇÕES DE PESAR, encaminhadas às famílias
enlutadas: MOÇÃO Nº 01/18 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO E
DEMAIS VEREADORES – Consignam em Ata, Votos de pesar pelo falecimento da
Sra. Maria da Conceição Godoy de Oliveira; MOÇÃO Nº 02/18 – DR. JAYRO
GOUVEIA GOULART FILHO E DEMAIS VEREADORES – Consignam em Ata,
Votos de pesar pelo falecimento da Sra. Elza Bolsani; MOÇÃO Nº 03/18 – DR.
JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO E DEMAIS VEREADORES – Consignam em
Ata, Votos de pesar pelo falecimento do Sr. Nésio Mansini; MOÇÃO Nº 04/18 – SR.
MARCELO DONIZETE DUÓ E DEMAIS VEREADORES – Consignam em Ata,
Votos de pesar pelo falecimento do Sr. Eldes Paganini; MOÇÃO Nº 05/18 – SR.
MARCELO DONIZETE DUÓ E DEMAIS VEREADORES – Consignam em Ata,
Votos de pesar pelo falecimento do Sr. Ademar Moretti; MOÇÃO Nº 07/18 – SR.
MARCELO DONIZETE DUÓ E DEMAIS VEREADORES – Consignam em Ata,
Votos de pesar pelo falecimento do Sr. Nelson Tasso Júnior. Após, passou-se a
deliberar as MOÇÕES DIVERSAS: MOÇÃO Nº 06/18 – SR. MARCELO DONIZETE
DUÓ – Consigna em Ata, Votos de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor João
Dória – Prefeito Municipal de São Paulo e ao Excelentíssimo Senhor Geraldo Alckmin
– Governador do Estado de São Paulo, pela comemoração dos 464 anos da cidade de
São Paulo, comemorado no dia 25 de janeiro. Colocada em discussão ninguém
querendo fazer uso da palavra foi colocada em votação tendo sido Aprovada por
unanimidade. MOÇÃO Nº 08/18 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA – Consigna em
Ata, Votos de Congratulações aos funcionários do SAAE – Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Pedreira. Colocada em discussão o vereador JOSÉ CARLOS DA
SILVA solicitou para estar assinando juntamente, ninguém mais querendo fazer uso
da palavra foi colocada em votação tendo sido Aprovada por unanimidade. Após, foi
dado ciência das seguintes CORRESPONDÊNCIAS: Do Ministério Público do Estado
de São Paulo – Solicita informações visando instruir o Inquérito Civil nº
14.0372.0000585/2016-3 (Área: patrimônio público); Da Caixa Econômica Federal –
Contrato de Repasse celebrado entre o município de Pedreira e a Caixa Econômica
Federal; Da Caixa Econômica Federal – Contrato de Repasse celebrado entre o
município de Pedreira e a Caixa Econômica Federal; Da Caixa Econômica Federal –
Contrato de Repasse celebrado entre o município de Pedreira e a Caixa Econômica
Federal; Do Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação Comunicados nº CM265871 à CM265891/2017 informando liberação de
recursos; Da Assessoria de vereadores – Relatório de atividades de uso do veículo
oficial, mês de DEZEMBRO/17; Da Contabilidade da Câmara Municipal – Informa
Balancete Orçamentário referente ao mês de DEZEMBRO/2017; Da Prefeitura
Municipal de Pedreira – Informa Balancete referente ao mês de NOVEMBRO/2017.
Após iniciou-se a fase destinada a PALAVRA LIVRE: o Vereador inscrito CRISTIANO
ALEX ELIAS se pronunciou (com início em 47:04 e término em 53:06) o vereador
MARIO WILON FRATTA solicitando aparte se pronunciou (com início em 53:07 e
término em 54:02) o vereador CRISTIANO ALEX ELIAS prosseguiu com apartes do
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vereador MARIO WILSON FRATTA (com início em 54:03 e término em 01:05:44) o
vereador MARCELO DONIZETE DUÓ antes de passar a palavra se pronunciou (com
início em 01:05:45 e término em 01:06:24), o Vereador inscrito DR. JAYRO GOUVEIA
GOULART FILHO se pronunciou (com início em 01:06:44 e término em 01:08:31).
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 VOTAÇÃO ÚNICA: ANTEPROJETO DE
LEI Nº 04/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Dispõe sobre a utilização de
muros dos prédios públicos municipais para aplicação de pinturas e desenhos.
Colocados em votação os Pareceres Favoráveis, ninguém querendo fazer uso da
palavra foram colocados em votação, tendo sido Aprovados por unanimidade, em
seguida colocou-se em discussão o mérito do Anteprojeto de Lei nº 04/17, ninguém
querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido Aprovado por
unanimidade. Em seguida, passou-se a deliberar os PROJETOS EM 2º TURNO DE
VOTAÇÃO: PROJETO DE LEI Nº 105/17 – SR. JOSÉ LUIS NIERI – Autoriza as
Associações de Pais e Mestres (APM) a locar espaço para propaganda, na forma que
especifica. Colocou-se em discussão o mérito do Projeto de Lei nº 105/17, ninguém
querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido Aprovado em 2º
turno por unanimidade. Na seqüência passou-se a deliberar os PROJETOS EM 1º
TURNO DE VOTAÇÃO: PROJETO DE LEI Nº 63/17 – PREFEITO MUNICIPAL –
Dispõe sobre a regulamentação dos Serviços Funerários e dá outras providências. O
Presidente JOSÉ LUIS NIERI prestou alguns esclarecimentos sobre a matéria com
relação a um ofício encaminhado pela Promotoria Pública (com início em 01:10:31 e
término em 01:10:55), 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
63/17, o vereador CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou solicitando a Retirada de
Pauta do Projeto de Lei nº 63/17 (com início em 01:11:46 e término em 01:16:22)
ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação o Pedido de
Retira do Projeto de Lei nº 63/17 apresentado pelo vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS, tendo sido Aprovado por unanimidade. 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. Pareceres Favoráveis já aprovados em sessão anterior, em seguida
colocou-se em discussão o mérito do Projeto de Lei nº 95/17, o vereador CRISTIANO
ALEX ELIAS se pronunciou (com início em 01:17:31 e término em 01:20:27) o
vereador DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO se pronunciou (com início em
01:20:42 e término em 01:23:15) o vereador CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou
(com início em 01:23:16 e término em 01:25:20) ninguém mais querendo fazer uso da
palavra foi colocado em votação o Pedido de Retira do Projeto de Lei nº 95/17
apresentado pelo vereador CRISTIANO ALEX ELIAS, tendo sido Aprovado por
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 116/17 – PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre
a revogação do artigo 29, artigo 30 e parágrafo primeiro, artigo 31 e artigo 32 da Lei
Municipal nº 2.464/2005 (Dispõe sobre o Plano de Classificação de Empregos,
Carreiras e Tabela Salarial do Servidor da Fundação Beneficente de Pedreira –
FUNBEPE) e dá outras providências. 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 116/17, ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em
votação, tendo sido Aprovado em 1ºturno por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº
117/17 – PREFEITO MUNICIPAL - Altera a Lei Municipal nº 2.764, de 27 de
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dezembro de 2007, conforme especifica. 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 117/17, o vereador CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou (com
início em 01:27:59 e término em 01:29:39) o Presidente JOSÉ LUIS NIERI se
pronunciou com aparte do vereador CRISTIANO ALEX ELIAS (com início em
01:29:40 e término em 01:30:18) ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação o Pedido de Retirada do Projeto de Lei nº 117/17 e Projeto de
Lei nº 118/17 apresentado pelo vereador CRISTIANO ALEX ELIAS, tendo sido
Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 118/17 – PREFEITO MUNICIPAL
- Altera a Lei Municipal nº 2.613, de 24 de julho de 2007, conforme especifica (Retirado
de Pauta). Encerrando-se a deliberação dos projetos constantes em pauta, iniciou-se a
fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL: o vereador inscrito CRISTIANO ALEX
ELIAS solicitando a palavra se pronunciou (com início em 01:31:27 e término em
01:35:15). 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. 01 /2018.

ATA APROVADA NA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 19/02/2018.
JOSÉ LUIS NIERI
Presidente
MARCELO DONIZETE DUÓ
1º Secretário
Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
2º Secretário
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