CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES
3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 06 DE MARÇO DE 2017.
Presidente – José Luis Nieri
1° Secretário – Marcelo Donizete Duó
Aos 6 (seis) dias do mês de março, do exercício de 2017 (dois mil e dezessete), na Sala
das Sessões “Presidente Tancredo de Almeida Neves”, 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 20 (vinte) de fevereiro 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 05/17 – 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. Após, foi dado ciência do Expediente apresentado pelos
Senhores Vereadores, encaminhando às Comissões Competentes:- PROJETO DE
RESOLUÇÃO Nº 01/17 – Vereadores Marcelo Donizete Duó e Antonio Fermino Filho
– Dispõe sobre a constituição de Comissão de Representação, nos termos que
especifica. O PRESIDENTE informou que continha Requerimento de Urgência
Especial para deliberação do respectivo projeto. Solicitando a palavra, o Vereador
MARCELO DONIZETE DUÓ requereu a retirada do projeto, tendo em vista que o
curso também será realizado em outros municípios e assim faria uma melhor análise.
Sendo seu pedido também acatado pelo Vereador Antonio Fermino Filho, subscritor
do projeto (manifestação consta com início em 02:55 e término em 03:28). Desta
forma, o Presidente declarou que o Projeto de Resolução nº 01/17 estava retirado da
pauta desta Sessão. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 02/17 – Vereadores José Luis
Nieri e Mário Wilson Fratta – Autoriza o custeio de transporte dos Membros do
Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Pedreira para visita à Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo (contém Requerimento de Urgência Especial); e
PROJETO DE LEI Nº 06/17 – Vereador Antonio Fermino Filho – Denomina a Fonte
localizada à Rua Santo Antonio de Posse com o nome de “Nadir Pedro Nicoletti”. Em
seguida, o Presidente deu ciência do Ofício nº 64/2017, do Prefeito Municipal,
indicando o Senhor José Moretti Netto para o cargo de Diretor Geral do SAAE
Pedreira (Serviço Autônomo de Água e Esgoto). Após, foram deliberados os seguintes
REQUERIMENTOS:- Do Vereador Marcelo Donizete Duó – nº 06/17 – solicitando
informações ao Prefeito Municipal sobre as Secretarias Municipais existentes
atualmente. Colocado em discussão o mencionado requerimento, o Vereador
CRISTIANO ALEX ELIAS pediu esclarecimentos sobre o assunto, sendo explanado
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pelo autor Vereador MARCELO DONIZETE DUÓ (discussão consta com início em
05:41 e término em 06:55). Ninguém mais fazendo uso da palavra, foi posto em
votação, sendo APROVADO por unanimidade. Do Vereador Mário Wilson Fratta – nº
07/17 – solicitando informações ao Prefeito Municipal, com cópia ao Diretor do SAAE
– Senhor Nelson Antonio Cremasco, sobre os motivos de uma retroescavadeira se
encontrar parada no pátio do SAAE. Colocado em discussão o mencionado
requerimento, ninguém fazendo uso da palavra, foi posto em votação, sendo
APROVADO por unanimidade. Em seguida, foi dado ciência das seguintes
INDICAÇÕES, encaminhando-as aos setores competentes:- Do Vereador José Luis
Nieri – nº 71/17 – solicitando serviços de melhorias, bem como construção de
calçadas, em ambas as faixas de extensão do acostamento da Estrada Municipal
Hamilton Bernardes, principalmente no trecho de acesso ao Condomínio Habitacional
Vida Nova; do Vereador José Carlos da Silva – nº 72/17 – solicitando a construção de
“depressão em solo” na Rua Gideone Uttembergue, Jardim Marajoara, no trecho
defronte ao Bar Marchezini, ligando a mesma à boca-de-lobo; do Vereador José Carlos
da Silva – nº 73/17 – solicitando a pintura das faixas de solo da quadra poliesportiva
da Escola Professor José Jurandyr Piva; do Vereador José Carlos da Silva – nº 74/17 –
solicitando a construção de Academia ao Ar Livre e Parque Infantil para atender aos
moradores do Conjunto Habitacional Águas de Março; do Vereador José Carlos da
Silva – nº 75/17 – solicitando os serviços de cascalhamento da área livre defronte ao
Condomínio Vida Nova; do Vereador José Carlos da Silva – nº 76/17 – solicitando os
serviços de roçamento de mato, remoção de entulhos e implantação de braço com
iluminação na Rua Nelson Custódio, no Distrito Industrial Américo Pieri; do Vereador
José Carlos da Silva – nº 77/17 – solicitando estudos no sentido das repartições e
órgãos públicos do município não interromper o atendimento aos cidadãos durante o
expediente normal, principalmente no horário de almoço; do Vereador Marcelo
Donizete Duó – nº 78/17 – solicitando serviços de reparo na ponte da viela localizada
atrás do Teté Materiais de Construção; do Vereador Marcelo Donizete Duó – nº 79/17
– solicitando iluminação na praça situada defronte ao Bar do Zelão e demais locais
que permeiam a Praça da Vila Monte Alegre; do Vereador José Luis Nieri – nº 80/17 –
solicitando a recolocação dos paralelepípedos do Complexo do Morro do Cristo,
cinquenta metros acima do local onde está a imagem de Nossa Senhora Aparecida; do
Vereador José Luis Nieri – nº 81/17 – solicitando a realização de diversas melhorias na
Rua Sebastião de Lima, no Portal do Limoeiro; do Vereador Antonio Ganzarolli Filho
– nº 82/17 – solicitando melhorias no Complexo do Morro do Cristo; do Vereador
Antonio Ganzarolli Filho – nº 83/17 – solicitando a realização de estudos no sentido de
se construir banheiros públicos no prédio municipal localizado em frente à Praça
Ângelo Ferrari e ao lado da Câmara Municipal de Pedreira; do Vereador Mário
Wilson Fratta Filho – nº 84/17 – solicitando serviços de limpeza na Praça Dorival Duó,
situada no Jardim São Nilo; do Vereador Mário Wilson Fratta Filho – nº 85/17 –
solicitando providências para resolver o problema de esgoto a céu aberto localizado
na Rua Alex Carrel, no Jardim Andrade, proximidades do número 63; do Vereador
Mário Wilson Fratta Filho – nº 86/17 – solicitando providências para resolver o
problema de esgoto a céu aberto localizado na viela da Rua Santo Gasparini, no
Jardim Andrade, proximidades do número 75; do Vereador Mário Wilson Fratta Filho
– nº 87/17 – solicitando serviços de limpeza na parte interna da Escola Dr. Airton
Policarpo, bem como a colocação do nome “Dr. Airton Policarpo” no prédio da
referida Escola; do Vereador Mário Wilson Fratta Filho – nº 88/17 – solicitando
serviços de roçamento em toda a extensão da Avenida Antonio Serafim Petean; do
Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 89/17 – solicitando os serviços de
operação tapa-buracos no Jardim Santa Rosa; do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart
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Filho – nº 90/17 – solicitando a troca das calhas do Centro Comunitário da Vila Monte
Alegre; do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 91/17 – solicitando a
operação tapa-buracos no cruzamento das Avenidas Dr. Silvio de Aguiar Maya com
Tiradentes; do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 92/17 – solicitando
melhorias que forem necessárias no banheiro localizado no Morro do Cristo; do
Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 93/17 – solicitando os serviços de
contrapiso “calçada” na Rua Miguel Sarkis (calçada do Estádio Municipal); do
Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 94/17 – solicitando a colocação de placa
de sinalização “Reduza a Velocidade” e serviço de pintura e marcação da lombada na
Rua Padre Francisco Salvino, no Bairro Estância Santa Rita (Ricci); do Vereador Dr.
Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 95/17 – solicitando a troca de lâmpadas na Rua Cabo
Oscar Rossi, 05, na Vila Monte Alegre; do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho –
nº 96/17 – solicitando a pintura da faixa de pedestres na Rua do Trabalhador, defronte
ao Varejão São Francisco; do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 97/17 –
solicitando a instalação de circuito interno de televisão nas EMEIS e Creche
Municipal, visando à segurança das crianças atendidas; do Vereador Dr. Jayro
Gouveia Goulart Filho – nº 98/17 – solicitando a contratação de dentistas para os
Postos de Saúde da Família do Jardim Marajoara e Santo Antonio; do Vereador Dr.
Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 99/17 – solicitando os serviços de limpeza do
Cemitério Municipal, principalmente a capinagem do mato por toda a sua área, bem
como demais melhorias que se fizerem necessárias; do Vereador Dr. Jayro Gouveia
Goulart Filho – nº 100/17 – solicitando que se realizem estudos e estratégias visando à
diminuição do tempo de espera na realização de exames de ultrassom; da Vereadora
Márcia Regina Lima Galvão – nº 101/17 – solicitando a instalação e/ou troca de
lâmpadas em toda a extensão da Rua Cananéia, no Jardim Triunfo, especificamente na
altura do número 266 (Sorveteria Vanilla Ice); da Vereadora Márcia Regina Lima
Galvão – nº 102/17 – solicitando a realização da operação tapa-buracos na Estrada
Municipal Fioravante Carlotti, na altura do Condomínio Beija-Flor, próximo ao portão
de carga da empresa Rischioto; da Vereadora Márcia Regina Lima Galvão – nº 103/17
– solicitando os serviços de roçamento ou poda do mato das Ruas Maria Pelatti
Castello e Paulino Marchezini, em frente ao número 370, no Bairro Altos de Santa
Clara; e da Vereadora Márcia Regina Lima Galvão – nº 104/17 – solicitando a
realização da operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua José Maria Leonardi,
no Jardim São Jorge. Solicitando a palavra, o Vereador MÁRIO WILSON FRATTA
indagou ao Vereador Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO sobre quem tinha
feito a solicitação apresentada na Indicação nº 90/17 e o mesmo esclareceu a respeito
(manifestação consta com início em 16:03 e término em 17:50). Após, foi dado ciência
das seguintes MOÇÕES DE PESAR, encaminhando-as às famílias enlutadas:- Do
Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho e demais Vereadores - nº 24/17 - consignam
em ata, votos de pesar pelo falecimento do Senhor Luis Finamore; do Vereador
Marcelo Donizete Duó e demais Vereadores - nº 26/17 - consignam em ata, votos de
pesar pelo falecimento do Senhor José Carlos Noris; do Vereador Marcelo Donizete
Duó e demais Vereadores - nº 27/17 - consignam em ata, votos de pesar pelo
falecimento da Senhora Alice Pereira de Araujo Peron; e do Vereador José Luis Nieri e
demais Vereadores - nº 28/17 - consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento do
Senhor Antonio Budin Junior. Em seguida, foram deliberadas as MOÇÕES
DIVERSAS:- Do Vereador Marcelo Donizete Duó – nº 25/17 – consigna em ata, votos
de congratulações à Primeira-Dama do Município de Pedreira - Senhora Maria Luiza
Maganha Bernardes, representando todas as mulheres pedreirenses, pelo “Dia
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Internacional da Mulher”, comemorado no dia 8 de março. Colocada em discussão,
ninguém se manifestando a respeito, foi posta em votação, sendo APROVADA por
unanimidade. O Vereador Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO requereu
permissão para subscrever a moção e sua solicitação foi acatada pelo Vereador
MARCELO DONIZETE DUÓ, que, inclusive, requereu a publicação da referida
moção no jornal oficial da Câmara Municipal (manifestação consta com início em
20:12 e término em 20:32). Da Vereadora Márcia Regina Lima Galvão – nº 29/17 –
consigna em ata, votos de congratulações ao Barista João Paulo Baldasso, proprietário
da empresa “Colonial Cafeteria”, pela realização do “Carnaval Cultural”. Colocada
em discussão, os Vereadores CRISTIANO ALEX ELIAS, MÁRCIA REGINA LIMA
GALVÃO e Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO manifestaram-se a respeito do
assunto (discussão consta com início em 20:58 e término em 23:49). Ninguém mais
fazendo uso da palavra, foi posta em votação, sendo APROVADA por unanimidade. E
do Vereador Antonio Ganzarolli Filho – nº 30/17 – consigna em ata, votos de
congratulações ao Fundo Social de Solidariedade de Pedreira, em nome de sua
Presidente, a Primeira-Dama Maria Luiza Maganha Bernardes, extensivo a todos os
funcionários da entidade, voluntários e demais colaboradores, pela brilhante Festa de
Carnaval: “Carnaval Alegria Tropical 2017”. Colocada em discussão, 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 Caixa – informando sobre crédito de recursos financeiros sob
bloqueio (Ofício nº 149/2017/SR/GIGOV/CP, em 01/02/2017). 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/2017. Encerrando-se as correspondências, iniciou-se à fase da Palavra Livre.
O Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS teceu comentários sobre o Carnaval em
Pedreira (manifestação consta com início em 25:21 e término em 35:04). 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
o Requerimento de Urgência Especial que solicita a inclusão do Projeto de Resolução
nº 02/17 – dos Vereadores José Luis Nieri e Mário Wilson Fratta – Autoriza o custeio
de transporte dos Membros do Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Pedreira
para visita à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na pauta desta Sessão em
votação única. Colocado em discussão o mencionado requerimento, ninguém se
manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade.
Desta forma, foi deliberado o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 02/17. Inicialmente
foram solicitados os pareceres verbais das Comissões Permanentes de Constituição,
Justiça e Redação; e Orçamento, Finanças e Contabilidade, os quais foram favoráveis
ao mérito do projeto. Colocado em discussão os pareceres, ninguém se manifestando a
respeito, foram postos em votação, sendo aprovados por unanimidade. Colocado em
discussão o mérito do projeto, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS solicitou
permissão para subscrever o projeto e sua solicitação foi acatada pelos autores.
Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo APROVADO
por unanimidade em votação única. Em seguida, foi deliberado o ANTEPROJETO DE
LEI Nº 01/17 – do Vereador José Luis Nieri – Institui o Programa de Pagamento por
Serviços Ambientais, autoriza o Poder Executivo a prestar apoio aos proprietários
rurais e urbanos determinados pelo programa, e dá outras providências. O
PRESIDENTE esclareceu sobre a finalidade do projeto (manifestação consta com
início em 37:54 e término em 38:20). 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
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discussão o mérito do referido Anteprojeto, ninguém se manifestando a respeito, foi
posta em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade
dos presentes (estando ausente o Vereador Cristiano Alex Elias). Após, foram
deliberados os seguintes projetos em 2º turno de votação:- PROJETO DE LEI Nº
65/16 – do Vereador Antonio Ganzarolli Filho – Dispõe sobre denominação de
Unidade Básica de Saúde – UBS – situada no Bairro Vila Canesso, com o nome de
“Edgardo Luis Steula”, 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. PROJETO DE LEI Nº 01/17 – do
Vereador Cristiano Alex Elias – Dispõe sobre denominação de rua, com o nome de
“Hermínia Peron”, 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. PROJETO DE LEI Nº 02/17 – do Vereador
Cristiano Alex Elias – Dispõe sobre denominação de rua, com o nome de “José
Antonio dos Santos – Zé Lagoa”, 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. PROJETO DE LEI
Nº 03/17 – do Vereador Cristiano Alex Elias – Dispõe sobre denominação de rua, com
o nome de “Antonio Miguel Venturini – Shesman”, 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. E
PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 01/17 – dos Vereadores
José Luis Nieri, Marcelo Donizete Duó e Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – Revoga os
artigos 71, 72 e 73 da Lei Orgânica do Município de Pedreira (SP), 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 seguida, foi deliberado, em 1º turno de votação, o PROJETO DE LEI Nº 04/17 –
do Prefeito Municipal - Dispõe sobre desafetação de área, 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. Colocado em discussão o mérito do projeto, o Vereador
CRISTIANO ALEX ELIAS disse que provavelmente não havia recebido o projeto via
e-mail e, por não ter conhecimento da matéria, iria requerer a retirada do projeto. O
PRESIDENTE disse que a internet estava com problemas, mas que, além de enviar os
projetos por e-mail, de agora em diante, seria fornecido cópias xerográficas aos
Senhores Vereadores (discussão consta com início em 42:08 e término em 43:30).
Colocado em discussão o pedido de retirada proposto pelo Vereador Cristiano Alex
Elias, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo aprovado por
unanimidade. Desta forma, o Presidente declarou que o Projeto de Lei nº 04/17 estava
RETIRADO da pauta desta Sessão. Encerrando-se a deliberação dos projetos
constantes em pauta, iniciou-se a fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL. O
Vereador JOSÉ LUIS NIERI dispensou a palavra. O segundo inscrito, Vereador
ANTONIO GANZAROLLI FILHO, cumprimentou a Vereadora Márcia pelo “Dia
Internacional da Mulher” e abordou sobre a indicação nº 82/17 e a moção nº 30/17
(manifestação consta com início em 44:38 e término em 46:34). O Vereador Dr.
JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO, terceiro inscrito, teceu alguns agradecimentos à
Guarda Municipal e à Secretaria de Meio Ambiente (manifestação consta com início
em 46:42 e término em 49:05). O último inscrito, Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS,
disse sobre o seu espanto quanto ao número de indicações e discorreu sobre um
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fiscalizador da gestão passada que está trabalhando atualmente na Secretaria de Meio
Ambiente (manifestação consta com início em 49:13 e término em 51:54).
Encerrando-se a Explicação Pessoal, o Presidente informou que havia um munícipe
inscrito para fazer uso da TRIBUNA LIVRE. O Senhor MURILLO JOSÉ PIERONI foi
convidado a fazer uso da Tribuna Livre, abordando o tema “Ensino no Município,
tratando sobre as Escolas, Professores e Alunos”, sendo esclarecido em algumas questões
pelo PRESIDENTE que, inclusive, solicitou à Direção desta Casa o encaminhamento
de ofício ao Poder Executivo, apresentando às sugestões e dúvidas do cidadão
(manifestação consta com início em 52:57 e término em 57:13). 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. 04/2017.

ATA APROVADA NA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 20/03/2017.
JOSÉ LUIS NIERI
Presidente
MARCELO DONIZETE DUÓ
1º Secretário
Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
2º Secretário
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