CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES
8ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 15 DE MAIO DE 2017.
Presidente – José Luis Nieri
1° Secretário – Marcelo Donizete Duó
Aos 15 (quinze) dias do mês de maio, do exercício de 2017 (dois mil e dezessete), na
Sala das Sessões “Presidente Tancredo de Almeida Neves”, foi realizada a 8ª (oitava)
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 7ª (sétima)
Sessão Legislativa Ordinária - realizada no dia 2 (dois) de maio de 2017. Colocada em
discussão a respectiva ata, ninguém se manifestando a respeito, foi posta em votação,
obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADA com a abstenção do Vereador Antonio
Ganzarolli Filho. Em seguida, foi dado ciência do Expediente recebido do Prefeito
Municipal, encaminhando às Comissões Competentes:- PROJETO DE LEI Nº 27/17 –
Autoriza o Poder Executivo Municipal a formalizar Compromisso ou parceria com o
SEBRAE; PROJETO DE LEI Nº 28/17 – Dispõe sobre a criação de crédito adicional
especial no valor de R$ 654.200,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil e duzentos
reais); PROJETO DE LEI Nº 29/17 – Dispõe sobre a criação de crédito adicional
suplementar no valor de R$ 2.787.090,00 (dois milhões, setecentos e oitenta e sete mil e
noventa reais); PROJETO DE LEI Nº 30/17 – Dispõe sobre a criação de crédito
adicional suplementar no valor de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais);
e PROJETO DE LEI Nº 31/17 – 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. Após, foi dado ciência do
Expediente apresentado pelos Senhores Vereadores, encaminhando às Comissões
Competentes:- PROJETO DE LEI Nº 26/17 – Vereador José Luis Nieri - Institui o
“Programa Bike Amigos da Cidade”, cria o Cartão do Ciclista e dá outras
providências; PROJETO DE LEI Nº 32/17 – Vereadores Márcia Regina Lima Galvão e
José Carlos da Silva – Proíbe a fabricação, transporte, comercialização, doação,
manuseio e utilização de fogos de artifício, bombas e outros artefatos pirotécnicos que
produzam estampidos, no município de Pedreira e dá outras providências; PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/17 – Vereador Marcelo Donizete Duó – Dispõe
sobre outorga de Título de Cidadão Pedreirense ao Senhor Walter Francisco
Bortoletto, conforme especifica; e PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/17
– Vereador Marcelo Donizete Duó – Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão
Pedreirense ao Pastor José Lima, conforme especifica. Em seguida, o Presidente
comunicou que cópia dos Ofícios do Prefeito Municipal, encaminhando respostas a
diversas proposições dos Senhores Vereadores, encontrava-se na tribuna de cada
Vereador. Após, foram deliberados os seguintes REQUERIMENTOS:- Do Vereador
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Mário Wilson Fratta – nº 17/17 – solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre
o canil de Pedreira e animais de rua. Colocado em discussão o mencionado
requerimento, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS expôs a sua opinião sobre a
matéria (manifestação consta com início em 4:37 e término em 5:37). Ninguém mais
se manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo APROVADO por
unanimidade. E do Vereador Mário Wilson Fratta – nº 18/17 – solicitando informações
ao Prefeito Municipal sobre solicitação feita ao Diretor da Guarda Municipal de
Pedreira referente a presença de Guardas Municipais nas escolas do município
durante o intervalo das aulas. Colocado em discussão o mencionado 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 Mário Wilson Fratta – nº
177/17 – solicitando providências para resolver a situação do canil referente ao
barulho, segundo reclamação de moradores próximos ao local; do Vereador Antonio
Fermino Filho – nº 178/17 – solicitando o fornecimento de uniformes em cores de fácil
visualização, com faixas de segurança reflexivas de alta luminosidade, aos
trabalhadores de limpeza de rua do município; do Vereador Marcelo Donizete Duó –
nº 179/17 – solicitando a colocação de tachão nas proximidades da lanchonete “Piu
Piu Lanches”, na Avenida Papa João XXIII; do Vereador Marcelo Donizete Duó – nº
180/17 – solicitando melhorias na iluminação da Praça Ângelo Ferrari, situada no
Centro; do Vereador Marcelo Donizete Duó – nº 181/17 – solicitando a possibilidade
de manter um Guarda Municipal, 24 (vinte e quatro) horas por dia, na Praça Ângelo
Ferrari, situada no Centro; do Vereador Marcelo Donizete Duó – nº 182/17 –
solicitando estudos sobre a possibilidade de cercar a área destinada aos parques
infantis instalados na Praça Ângelo Ferrari, situada no Centro, inibindo a entrada de
animais; do Vereador Mário Wilson Fratta – nº 183/17 – solicitando a instalação de
ponto de ônibus no Condomínio Residencial Vida Nova; do Vereador Marcelo
Donizete Duó – nº 184/17 – solicitando os serviços de coleta de lixo diretamente nas
residências, sem acumular nas ruas, como vem sendo realizado; do Vereador Marcelo
Donizete Duó – nº 185/17 – solicitando a operação tapa-buracos na Rua João Luiz
Alvarenga (especificamente defronte aos prédios do Vale Verde); do Vereador
Marcelo Donizete Duó – nº 186/17 – solicitando a construção de um Monumento em
homenagem à Bíblia; do Vereador José Carlos da Silva – nº 187/17 – solicitando a
operação tapa-buracos na Estrada Municipal Fioravante Carlotti (Estrada de Duas
Pontes); do Vereador José Carlos da Silva – nº 188/17 – solicitando os serviços de
limpeza, tais como roçar o mato, em ambas as faixas de acostamento na Estrada
Municipal Fioravante Carlotti (Estrada de Duas Pontes); do Vereador José Carlos da
Silva – nº 189/17 – solicitando os serviços de conserto do corrimão da escadaria que
liga a Vila Monte Alegre à Avenida Antonio Serafim Petean, acesso ao Conjunto Vale
Verde; do Vereador José Carlos da Silva – nº 190/17 – solicitando os serviços de
limpeza, tais como roçar o mato, em ambas as faixas da margem do Córrego
Caxambu, em toda sua extensão; do Vereador Antonio Fermino Filho – nº 191/17 –
solicitando os serviços de manutenção de toda a extensão da Rua José Marcon, no
Centro da cidade; do Vereador Antonio Fermino Filho – nº 192/17 – solicitando a
elaboração de um projeto de reconstrução da ponte situada na Rua José Marcon, no
Centro da cidade; e do Vereador Marcelo Donizete Duó – nº 193/17 – solicitando a
poda de árvores e melhorias na iluminação da Rua Waldemar Cartarozzi (rua do
PAT). Solicitando a palavra, os Vereadores Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
e MARCELO DONIZETE DUÓ requereram permissão para incluir algumas
indicações na pauta da Sessão. Sendo acatada a solicitação, foram encaminhadas aos
setores pertinentes as seguintes indicações:- Do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart
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Filho – nº 194/17 – solicitando a capinagem do mato no balão do Hospital, final da
Rua Angelo Polizel; do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 195/17 –
solicitando a limpeza e capinagem do terreno da Rua Angelo Polizel, ao lado do
número 129, Vila Canesso; do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 196/17 –
solicitando a reconstrução de parte do muro derrubado no balão do Hospital
Humberto Piva, final da Rua Angelo Polizel; do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart
Filho – nº 197/17 – solicitando que se realize a notificação do(s) proprietário(s) para
limpeza dos terrenos que fazem fundo para a Rua Silvio Ártico, Vila Canesso, mais
precisamente os terrenos próximos à Porcelana Joana D’Arc; do Vereador Dr. Jayro
Gouveia Goulart Filho – nº 198/17 – solicitando a Secretaria Municipal de Obras
fornecer caminhão de terra para regularização da calçada na Rua Silvio Ártico, que é
mantida pelos moradores, em frente dos números 353 ao 383; do Vereador Dr. Jayro
Gouveia Goulart Filho – nº 199/17 – solicitando notificar o proprietário do terreno na
Rua Silvio Ártico, ao lado do número 353, para limpeza e capinagem do mato; do
Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 200/17 – solicitando a realização de
capinagem na calçada na Rua Silvio Ártico, ao lado do número 800 e em frente ao
número 353; do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 201/17 – solicitando os
serviços de conserto da calçada na Praça da Matriz, em dois lugares, em frente ao
número 15 da Rua Siqueira Campos, uma área com grande fluxo de pedestres e com
risco de queda; do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 202/17 – solicitando
os serviços de recapeamento da Rua Antonio Elias, no Jardim Alzira, onde estão sendo
realizadas as obras de recapeamento do asfalto no bairro; e do Vereador Marcelo
Donizete Duó – nº 203/17 – solicitando a pintura da faixa de pedestres localizada na
Avenida Antonio Serafim Petean, defronte à Galeria Roquette. Após, foi dado ciência
das seguintes MOÇÕES DE PESAR, encaminhando-as às famílias enlutadas:- Dos
Vereadores Marcelo Donizete Duó, José Luis Nieri e demais Vereadores - nº 45/17 consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento do Senhor Luiz Antonio Tonelotti;
dos Vereadores Marcelo Donizete Duó, José Luis Nieri e demais Vereadores - nº 46/17
- consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento da Senhora Renata Jacinto de
Souza; e dos Vereadores Marcelo Donizete Duó, José Luis Nieri e demais Vereadores nº 47/17 - consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento da Senhora Zelinda
Marchiori Tonelotto. Em seguida, foi deliberada a MOÇÃO Nº 48/17 – do Vereador
Antonio Ganzarolli Filho – consigna em ata, votos de congratulações e homenagens
póstumas aos “Pracinhas de Pedreira”, tendo em vista o Dia Nacional do
Expedicionário, comemorado em 05 de maio. Colocada em discussão, o Vereador
ANTONIO GANZAROLLI FILHO destacou a importância de se comemorar o Dia
Nacional do Expedicionário (manifestação consta com início em 14:45 e término em
16:02). Ninguém mais 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 Grupo Escoteiro Águas Correntes – 273/SP
– convidando para a 7ª (sétima) Cãominhada de Pedreira no próximo dia 11 (onze) de
junho; da Associação Comercial e Empresarial de Pedreira – apresentando
manifestação a respeito do Projeto de Lei nº 16/2017, que visa instituir o sistema de
estacionamento rotativo no município; da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
(Centro de Vigilância Sanitária) – encaminhando Nota Técnica CVS / Toxicovigilância
nº 01 de 04/04/2017 (referente à Campanha eliminando a Capina Química das
Cidades Paulistas); do Deputado Federal Roberto de Lucena – cumprimentando o
município de Pedreira por ter se tornado oficialmente “Município de Interesse
Turístico”. Também foi comunicado que se encontrava à disposição dos Senhores
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Vereadores o Relatório de Uso do Veículo Oficial da Câmara Municipal de Pedreira
referente ao mês de abril/2017, bem como o Balancete da Despesa e Financeiro da
Câmara Municipal de Pedreira referente ao mês de abril/2017. Ainda convidou os
Senhores Vereadores a participar da “Audiência Pública referente ao Projeto de Lei
das Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018” no próximo dia 17 (dezessete)
de maio, às 9 (nove) horas, nas dependências da Câmara Municipal. Encerrando-se as
correspondências, iniciou-se à fase da Palavra Livre. O Vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS dispensou a palavra. O Vereador Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
abordou sobre a importância do município de Pedreira ter se tornado oficialmente
“Município de Interesse Turístico - MIT” (manifestação consta com início em 17:53 e
término em 19:19). 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. O PRESIDENTE JOSÉ LUIS NIERI esclareceu que o Prefeito
Municipal comunicou informalmente que precisava de mais tempo para analisar os
Projetos de Leis nºs 14 e 15/17 (manifestação consta com início em 22:01 e término
em 22:34). Desta forma, declarou que os PROJETOS DE LEIS Nºs 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 e 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, ambos de autoria do Prefeito
Municipal, estavam RETIRADOS da pauta desta Sessão, em REDAÇÃO FINAL. Em
seguida, foi deliberado o ANTEPROJETO DE LEI Nº 02/17 – do Vereador José Carlos
da Silva – Dispõe sobre aprovação especial de construções irregulares e dá outras
providências. O Vereador MÁRIO WILSON FRATTA solicitou a retirada do
anteprojeto da pauta desta Sessão para melhores estudos (manifestação consta com
início em 22:48 e término em 22:54). Colocado em discussão o referido pedido de
retirada, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo aprovado
por unanimidade. Desta forma, O Presidente declarou que o Anteprojeto de Lei nº
02/17 estava RETIRADO da pauta desta Sessão, em votação única. Em seguida, foi
deliberado, em 1º turno de votação, os seguintes projetos:- PROJETO DE LEI Nº 16/17
– Prefeito Municipal – Institui o Sistema de Estacionamento Rotativo, nas vias e
logradouros públicos do Município de Pedreira. O Vereador MÁRIO WILSON
FRATTA solicitou a retirada do projeto da pauta desta Sessão para melhores estudos
(manifestação consta com início em 23:35 e término em 23:38). Colocado em
discussão o referido pedido de retirada, ninguém se manifestando a respeito, foi
posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Desta forma, o Presidente
declarou que o Projeto de Lei nº 16/17 estava RETIRADO da pauta desta Sessão. E
PROJETO DE LEI Nº 25/17 – do Prefeito Municipal - Dispõe sobre a autorização de
Concessão de Uso de Imóvel de propriedade do Município de Pedreira, conforme
especificado, 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. Colocado em
discussão o mérito do projeto, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS explicou sobre o
que versa o projeto e o PRESIDENTE complementou a sua explicação (manifestação
consta com início em 24:45 e término em 25:29). Ninguém mais se manifestando a
respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por
unanimidade em 1º turno de votação. Encerrando-se a deliberação dos projetos
constantes em pauta, iniciou-se a fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL. O
Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS disse que na próxima Sessão apresentará vários
requerimentos solicitando esclarecimentos sobre diversas Secretarias e quadro de
servidores, inclusive sobre os contratados nesta administração, bem como sobre a
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operação tapa-buracos que foi apenas realizada na frente da casa de um servidor
municipal e não foi feita no restante do Bairro Jardim Andrade (manifestação consta
com início em 25:55 e término em 30:25). O Vereador Dr. JAYRO GOUVEIA
GOULART FILHO dispensou a palavra. Encerrando-se a Explicação Pessoal, o
Presidente informou que não havia nenhum munícipe inscrito para fazer uso da
Tribuna Livre, agradecendo a presença de todos. 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. 10/2017.

ATA APROVADA NA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 05/06/2017.
JOSÉ LUIS NIERI
Presidente
MARCELO DONIZETE DUÓ
1º Secretário
Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
2º Secretário
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