CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES
3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 5 DE MARÇO DE 2018.
Presidente – José Luis Nieri
1° Secretário – Marcelo Donizete Duó
Aos 5 (cinco) dias do mês de março, do exercício de 2018 (dois mil e dezoito), na Sala
das Sessões “Vereador Dario Gomes de Oliveira”, foi realizada a 3ª (terceira) 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, o mesmo
deu início à fase destinada ao Expediente, deliberando a ATA da 2ª (segunda) Sessão
Legislativa Ordinária - realizada no dia 19 (dezenove) de fevereiro 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 do Prefeito Municipal,
encaminhando às Comissões Competentes:- PROJETO DE LEI Nº 35/18 – Dispõe
sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor de R$ 750.000,00 (setecentos
e cinquenta mil reais) – (contém Requerimento de Urgência Especial); e PROJETO DE
LEI Nº 36/18 – 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 – (contém Requerimento de Urgência
Especial). Após, foi dado ciência do Expediente apresentado pelos Senhores
Vereadores, encaminhando às Comissões Competentes:- PROJETO DE LEI Nº 37/18 –
Mesa da Câmara Municipal – Na forma do Art. 37, X da Constituição Federal de 1988,
fixa a Revisão Geral Anual do Poder Legislativo de Pedreira no Exercício de 2018. Em
seguida, o Presidente comunicou que cópia de Ofícios encontrava-se na tribuna de
cada Vereador. Após, foram deliberados os seguintes REQUERIMENTOS:- Nº 17/18 –
Vereador Marcelo Donizete Duó – Solicitando informações ao Prefeito Municipal
sobre a pouca vazão de água nas casas da Vila Santo Antonio, especificamente nas
proximidades da caixa d’água. Colocado em discussão o referido requerimento,
ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo APROVADO por
unanimidade. Nº 18/18 – Vereador José Carlos da Silva – Solicitando informações ao
Prefeito Municipal sobre funcionários que exercem suas funções junto à Vigilância
Sanitária. Colocado em discussão o referido requerimento, ninguém se manifestando a
respeito, foi posto em votação, sendo APROVADO por unanimidade. Nº 19/18 –
Vereador Mário Wilson Fratta – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre o
responsável pela concessão e controle das férias dos funcionários do SAAE. Colocado
em discussão o referido requerimento, ninguém se manifestando a respeito, foi posto
em votação, sendo APROVADO por unanimidade. E Nº 20/18 – Vereador José Luis
Nieri – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre a prestação de serviços de
“internet” que vem sendo praticado no município pela empresa “Futuronet – Internet
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Banda Larga”. Colocado em discussão o referido requerimento, o PRESIDENTE JOSÉ
LUIS NIERI explicou os motivos que o levou a apresentar a matéria (manifestação
consta com início em 05:35 e término em 06:13). Ninguém mais se manifestando a
respeito, foi posto em votação, sendo APROVADO por unanimidade. Solicitando a
palavra, o Vereador MARCELO DONIZETE DUÓ requereu anuência para incluir
mais um requerimento. O Presidente consultou o Plenário e a solicitação foi acatada
(manifestação consta com início em 06:31 e término em 06:56). Desta forma, foi
incluído o REQUERIMENTO Nº 21/18 – do Vereador Marcelo Donizete Duó –
Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre o número de médicos que
atendem no Hospital de Pedreira e suas respectivas cargas horárias. Colocado em
discussão o referido requerimento, 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:- Do Vereador Dr.
Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 28/18 – solicitando a colocação de placa de
sinalização “Reduza a Velocidade” na Rua Padre Francisco Salvino, no Bairro Santa
Rita (Ricci), antes da ligação com a Rua Pacífico Barbim, acesso ao Bairro Estância
Santa Rita (Barbim); do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 29/18 –
solicitando operação tapa-buracos e pintura de faixa de pedestres na Rua Papa Paulo
VI, no Jardim Triunfo, próximo à loja Vitrine da Madeira; do Vereador Dr. Jayro
Gouveia Goulart Filho – nº 30/18 – solicitando a troca de lâmpadas mais potentes no
trecho entre as Ruas Odavilson Uttembergue (Fórum) e Alaor Palma do Nascimento
(Caps), no Parque Industrial; do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 31/18
– solicitando serviços de limpeza e roçagem em toda a extensão da Rua Dom Pedro I,
no Jardim Santa Clara; do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 32/18 –
solicitando melhorias como pintura de muros e bancos, iluminação, reforma das
grades, etc., na Praça Alaor Palma Nascimento Filho, sob a caixa d’água (xícara), na
Vila Monte Alegre; do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 33/18 –
solicitando a colocação de tambores de lixo na Rua Eugênio Bróglio, Jardim Santa
Clara, proximidades da Igreja. Solicitando a palavra, o Vereador JOSÉ CARLOS DA
SILVA requereu anuência para incluir mais três indicações. O Presidente consultou o
Plenário e a solicitação foi acatada (manifestação consta com início em 08:57 e
término em 09:02). Desta forma, foram incluídas as seguintes INDICAÇÕES e
encaminhadas aos setores competentes:- Do Vereador José Carlos da Silva – nº 34/18 –
solicitando o término de implantação de rede coletora de água pluvial, bem como
guias e sarjetas na Rua Paschoal Pilon, no Jardim Marajoara; do Vereador José Carlos
da Silva – nº 35/18 – solicitando a limpeza e substituição da tela de nylon de proteção
do campo de areia situado na EMEF “Zulmar Deoclécia Pintor Bernardes”; e do
Vereador José Carlos da Silva – nº 36/18 – solicitando a continuação da operação tapaburacos no Bairro Jardim Marajoara. Em seguida, foi deliberada a MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES Nº 16/18 – do Vereador Marcelo Donizete Duó – consignando
em ata, votos de congratulações à Primeira-Dama do Município de Pedreira - Senhora
Maria Luiza Maganha Bernardes, representando todas as mulheres pedreirenses, pelo
“Dia Internacional da Mulher”, comemorado no dia 8 (oito) de março. Colocada em
discussão a respectiva moção, 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:- Do Esporte Clube Santa
Sofia – convidando para participar da Celebração de Ação de Graças pelos 79 (setenta
e nove) anos de fundação do Clube, no dia 08 (oito) de março, às dezenove horas.
Também foi comunicado que se encontrava à disposição dos Senhores Vereadores o
Relatório de Uso do Veículo Oficial da Câmara Municipal de Pedreira referente ao
mês de fevereiro/2018. Encerrando-se as correspondências, iniciou-se à fase da
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Palavra Livre. Não havendo Vereadores inscritos, o Vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS solicitou a palavra, agradecendo a todos que prestaram apoio a sua pessoa e
família em decorrência de fato ocorrido recentemente com sua família (manifestação
consta com início em 12:18 e término em 13:38). Após, o Presidente comunicou que o
tempo destinado ao Expediente havia se encerrado, passando diretamente para a
ORDEM DO DIA desta Sessão, iniciando com a deliberação do Requerimento de
Urgência Especial, subscrito pelos Vereadores Antonio Ganzarolli Filho, Marcelo
Donizete Duó e Márcia Regina Lima Galvão – solicitando a inclusão do Projeto de Lei
nº 35/18 – do Prefeito Municipal – Dispõe sobre a criação de crédito adicional
suplementar no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), em 1º turno
de votação. Colocado em discussão o requerimento de urgência especial, ninguém se
manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade.
Desta forma, foi colocado em deliberação o PROJETO DE LEI Nº 35/18 – do Prefeito
Municipal – Dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor de R$
750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Inicialmente foram solicitados
verbalmente os pareceres das Comissões Permanentes de Constituição, Justiça e
Redação; e Orçamento, Finanças e Contabilidade, os quais exararam parecer
favorável. Colocado em discussão os pareceres favoráveis das respectivas Comissões,
ninguém se manifestando a respeito, foram votados e aprovados por unanimidade.
Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se manifestando a respeito, foi
posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade.
Após, foi deliberado o Requerimento de Urgência Especial, subscrito pelos
Vereadores Antonio Ganzarolli Filho, Marcelo Donizete Duó e Márcia Regina Lima
Galvão – solicitando a inclusão do Projeto de Lei nº 36/18 – do 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, em 1º turno de votação. Colocado em discussão o requerimento de urgência
especial, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo aprovado
por unanimidade. Desta forma, foi colocado em deliberação o PROJETO DE LEI Nº
36/18 – do 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. Inicialmente foram solicitados
verbalmente os pareceres das Comissões Permanentes de Constituição, Justiça e
Redação; e Orçamento, Finanças e Contabilidade, os quais exararam parecer
favorável. Colocado em discussão os pareceres favoráveis das respectivas Comissões,
ninguém se manifestando a respeito, foram votados e aprovados por unanimidade.
Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se manifestando a respeito, foi
posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade.
Dando sequência, foi deliberada a REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 23/18
– Prefeito Municipal – Dispõe sobre a celebração de convênio com o SAAE – Serviço
Autônomo de Água e Esgoto. Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se
manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:APROVADO por unanimidade em Redação Final. Em seguida, foram deliberados os
seguintes projetos em votação única:- PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 01/18 –
Vereador José Luis Nieri – Dá nova redação à Resolução nº 04/01, estabelecendo
normas para o funcionamento do Parlamento Jovem de Pedreira. Inicialmente foram
colocados em discussão os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes.
Página 3

Ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação, sendo aprovados por
unanimidade. Colocado em discussão o mérito do referido projeto, o PRESIDENTE
esclareceu sobre a proposta apresentada (manifestação consta com início em 19:04 e
término em 19:47). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posto em votação,
obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade em votação única.
ANTEPROJETO DE LEI Nº 02/18 – Vereador José Luis Nieri – Altera a redação do
Artigo 10, do Capítulo III – Das Tarifas, da Lei nº 2.579, de 27 de março de 2006 – Lei
de Criação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE. Inicialmente foram
colocados em discussão os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes.
Ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação, sendo aprovados por
unanimidade. Colocado em discussão o mérito do referido anteprojeto, ninguém se
manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:APROVADO por unanimidade em votação única. Em seguida, foram deliberados os
seguintes projetos em 2º turno de votação:- PROJETO DE LEI Nº 01/18 – Vereador
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. Colocado em discussão o mérito do
projeto, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o
seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade em 2º turno. PROJETO DE LEI
Nº 02/18 – Vereador Antonio Fermino Filho – Dispõe sobre denominação de rua, com
o nome de “Miguel Marcelino Boneti”, 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 em 2º turno. O
PRESIDENTE consultou o Plenário quanto a deliberar os demais projetos em
conjunto, já que um complementava o outro. Recebendo anuência, foram deliberados
os projetos a seguir:- PROJETOS DE LEI Nºs. 03/18 – Dispõe sobre a criação de crédito
adicional especial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e 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 – ambos de autoria do Prefeito Municipal. Colocado em discussão o mérito dos
projetos, ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação, obtendo-se o
seguinte resultado:- APROVADOS por unanimidade em 2º turno. PROJETOS DE LEI
Nºs. 05/18 – Dispõe sobre a criação de crédito adicional especial no valor de R$
325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais) e 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 – ambos de
autoria do Prefeito Municipal. Colocado em discussão o mérito dos projetos, ninguém
se manifestando a respeito, foram postos em votação, obtendo-se o seguinte
resultado:- APROVADOS por unanimidade em 2º turno. PROJETOS DE LEI Nºs.
07/18 – Dispõe sobre a criação de crédito adicional especial no valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) e 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 – ambos de autoria do Prefeito
Municipal. Colocado em discussão o mérito dos projetos, ninguém se manifestando a
respeito, foram postos em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADOS
por unanimidade em 2º turno. PROJETOS DE LEI Nºs. 09/18 – Dispõe sobre a criação
de crédito adicional especial no valor de R$ 151.150,00 (cento e cinquenta e um mil e
cento e cinquenta reais) e 10/18 – Dispõe sobre a alteração dos anexos II e III da Lei nº
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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 – ambos de autoria do Prefeito
Municipal. Colocado em discussão o mérito dos projetos, ninguém se manifestando a
respeito, foram postos em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADOS
por unanimidade em 2º turno. PROJETOS DE LEI Nºs. 11/18 – Dispõe sobre a criação
de crédito adicional especial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e 12/18 – 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 – ambos de autoria do Prefeito Municipal. Colocado em discussão o mérito dos
projetos, ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação, obtendo-se o
seguinte resultado:- APROVADOS por unanimidade em 2º turno. PROJETOS DE LEI
Nºs. 13/18 – Dispõe sobre a criação de crédito adicional especial no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) e 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 – ambos de autoria do
Prefeito Municipal. Colocado em discussão o mérito dos projetos, ninguém se
manifestando a respeito, foram postos em votação, obtendo-se o seguinte resultado:APROVADOS por unanimidade em 2º turno. PROJETOS DE LEI Nºs. 15/18 – Dispõe
sobre a criação de crédito adicional especial no valor de R$ 924.000,00 (novecentos e
vinte e quatro mil reais) e 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 – ambos de autoria do Prefeito
Municipal. Colocado em discussão o mérito dos projetos, ninguém se manifestando a
respeito, foram postos em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADOS
por unanimidade em 2º turno. PROJETOS DE LEI Nºs. 17/18 – Dispõe sobre a criação
de crédito adicional suplementar no valor de R$ 424.000,00 (quatrocentos e vinte e
quatro mil reais) e 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 – ambos de autoria do Prefeito
Municipal. Colocado em discussão o mérito dos projetos, ninguém se manifestando a
respeito, foram postos em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADOS
por unanimidade em 2º turno. PROJETOS DE LEI Nºs. 19/18 – Dispõe sobre a criação
de crédito adicional especial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e 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 – ambos de autoria do Prefeito Municipal. Colocado em discussão o mérito
dos projetos, ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação, obtendose o seguinte resultado:- APROVADOS por unanimidade em 2º turno. PROJETO DE
LEI Nº 24/18 – Vereador Cristiano Alex Elias – Denomina a Praça Esportiva localizada
no Conjunto Habitacional Shigueo Kobayashi com o nome de “Praça de Esportes
Alcides Gritti”. Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se manifestando
a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por
unanimidade em 2º turno. PROJETOS DE LEI Nºs. 31/18 – Dispõe sobre a criação de
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crédito adicional suplementar no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e
32/18 – 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 – ambos de autoria do Prefeito Municipal. Colocado em discussão o
mérito dos projetos, ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação,
obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADOS por unanimidade em 2º turno. E
PROJETOS DE LEI Nºs. 33/18 – Dispõe sobre a criação de crédito adicional especial
no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e 34/18 – 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 – ambos de
autoria do Prefeito Municipal. Colocado em discussão o mérito dos projetos, ninguém
se manifestando a respeito, foram postos em votação, obtendo-se o seguinte
resultado:- APROVADOS por unanimidade em 2º turno. O Vereador CRISTIANO
ALEX ELIAS ausentou-se do Plenário com a anuência do Senhor Presidente e dos
Senhores Vereadores. Após, foram deliberados os seguintes projetos em 1º turno de
votação:- PROJETO DE LEI Nº 117/17 – Prefeito Municipal – Altera a Lei Municipal nº
2.764, de 27 de dezembro de 2007, conforme especifica. O PRESIDENTE esclareceu
que os pareceres tinham sido votados e aprovados em Sessão anterior e as
informações requeridas também estavam anexadas ao projeto. Colocado em discussão
o mérito do projeto, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação,
obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade dos presentes em 1º
turno (estando ausente o Vereador Cristiano Alex Elias). PROJETO DE LEI Nº 118/17
– Prefeito Municipal – Altera a Lei Municipal nº 2.613, de 24 de julho de 2007,
conforme especifica. O PRESIDENTE esclareceu que os pareceres tinham sido votados
e aprovados em Sessão anterior e as informações requeridas também estavam
anexadas ao projeto. Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se
manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:APROVADO por unanimidade dos presentes em 1º turno (estando ausente o
Vereador Cristiano Alex Elias). PROJETO DE LEI Nº 21/18 – Prefeito Municipal –
Dispõe sobre a revogação do Parágrafo Único do Artigo 1º da Lei Municipal nº 3.687,
de 14 de novembro de 2017. O PRESIDENTE esclareceu que os pareceres tinham sido
votados e aprovados em Sessão anterior e as informações requeridas também estavam
anexadas ao projeto. Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se
manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:APROVADO por unanimidade dos presentes em 1º turno (estando ausente o
Vereador Cristiano Alex Elias). PROJETO DE LEI Nº 22/18 – Prefeito Municipal –
Dispõe sobre a desafetação da área que especifica e autoriza o Poder Executivo a
alienar imóveis e dá outras providências. O PRESIDENTE esclareceu que os pareceres
tinham sido votados e aprovados em Sessão anterior e as informações requeridas
também estavam anexadas ao projeto. Colocado em discussão o mérito do projeto,
ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte
resultado:- APROVADO por unanimidade dos presentes em 1º turno (estando
ausente o Vereador Cristiano Alex Elias). O PRESIDENTE consultou o Plenário
quanto a deliberar os demais projetos em conjunto, já que um complementava o outro.
Recebendo anuência, foram deliberados os projetos a seguir:- PROJETOS DE LEI Nºs.
25/18 – Dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais) e 26/18 – 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 –
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Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018 – ambos de autoria do
Prefeito Municipal. Inicialmente foram colocados em discussão os pareceres
favoráveis das Comissões Permanentes. Ninguém se manifestando a respeito, foram
postos em votação, sendo aprovados por unanimidade dos presentes (estando ausente
o Vereador Cristiano Alex Elias). Colocado em discussão o mérito dos projetos,
ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação, obtendo-se o seguinte
resultado:- APROVADOS por unanimidade dos presentes em 1º turno (estando
ausente o Vereador Cristiano Alex Elias). PROJETOS DE LEI Nºs. 27/18 – Dispõe
sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.004.925,00 (um
milhão, quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais) e 28/18 – 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 – ambos de
autoria do Prefeito Municipal. Inicialmente foram colocados em discussão os
pareceres favoráveis das Comissões Permanentes. Ninguém se manifestando a
respeito, foram postos em votação, sendo aprovados por unanimidade dos presentes
(estando ausente o Vereador Cristiano Alex Elias). Colocado em discussão o mérito
dos projetos, ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação, obtendose o seguinte resultado:- APROVADOS por unanimidade dos presentes em 1º turno
(estando ausente o Vereador Cristiano Alex Elias). PROJETOS DE LEI Nºs. 29/18 –
Dispõe sobre a criação de crédito adicional especial no valor de R$ 330.000,00
(trezentos e trinta mil reais) e 30/18 – 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 – ambos de autoria do Prefeito
Municipal. (O Vereador Mário Wilson Fratta ausentou-se do Plenário). Inicialmente
foram colocados em discussão os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes.
Ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação, sendo aprovados por
unanimidade dos presentes (estando ausentes os Vereadores Cristiano Alex Elias e
Mário Wilson Fratta). Colocado em discussão o mérito dos projetos, ninguém se
manifestando a respeito, foram postos em votação, obtendo-se o seguinte resultado:APROVADOS por unanimidade dos presentes em 1º turno (estando ausentes os
Vereadores Cristiano Alex Elias e Mário Wilson Fratta). Encerrando-se a deliberação
dos projetos constantes em pauta, iniciou-se a fase destinada a EXPLICAÇÃO
PESSOAL. Não havendo nenhum Vereador inscrito, o Presidente informou que
também não havia nenhum munícipe inscrito para fazer uso da Tribuna Livre. Sendo
assim e 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.
03/2018.

ATA APROVADA NA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 19/03/2018.
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