CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES

9ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 15 DE JUNHO DE 2020.
Presidente – CRISTIANO ALEX ELIAS
1° Secretário – JOSÉ LUIS NIERI
Aos 15 (quinze) dias do mês de junho, do exercício de 2020 (dois mil e vinte), na Sala
das Sessões “Vereador Dario Gomes de Oliveira”, foi realizada a 9ª (nona) SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA. Determinado pelo Presidente a realização da chamada
e tendo sido a mesma executada, constataram-se as seguintes presenças:ALESSANDRO LUIS DE GODOY, ANTONIO FERMINO FILHO, ANTONIO
GANZAROLLI FILHO, CRISTIANO ALEX ELIAS, Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART
FILHO, 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, iniciando-se pela
deliberação das ATAS: Ata da 8ª Sessão Legislativa Ordinária, realizada no dia 1º de
junho de 2020, colocada em discussão ninguém querendo fazer uso da palavra foi
colocada em votação tendo sido Aprovada por unanimidade. Após iniciou-se a
deliberação do EXPEDIENTE RECEBIDO DO PREFEITO MUNICIPAL: PROJETO
DE LEI Nº 35/20 – Dispõe sobre a fixação de multa e demais requisitos para
regularização de construções que não atendem às normas municipais de edificação, e
dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 36/20 – Altera a redação do artigo 67-A,
§ 2º, da Lei nº 2.792/2008, alterada pela Lei nº 3.595/16, e acrescenta-lhe o § 4º;
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 01/20 – Cria e
Altera a redação de dispositivos da Lei Orgânica do Município de Pedreira, conforme
especifica. Após deu-se ciência dos Ofícios, informando que já se encontram sobre a
mesa dos vereadores. Após, foram deliberados os REQUERIMENTOS:
REQUERIMENTO Nº 17/20 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando
informações ao D.E.R-I Campinas (Departamento de Estradas e Rodagem), Sr. Cleiton
Luiz de Souza sobre a Rodovia SP-95, no sentido de aumentar o limite de velocidade
na Rodovia. Colocado em discussão o Presidente CRISTIANO ALEX ELIAS se
pronunciou (com início em 03:32 e término em 04:14) ninguém mais querendo fazer
uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade.
REQUERIMENTO Nº 18/20 – SRS. CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando
informações ao Prefeito Municipal sobre cópia do contrato de financiamento
celebrado sob o nº 0534837-16/2020/CAIXA, com a Caixa Econômica Federal.
Colocado em discussão o Presidente CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou (com
início em 04:58 e término em 05:13) ninguém mais querendo fazer uso da palavra o
vereador ANTONIO FERMINO FILHO solicitou a possibilidade de assinar em
conjunto a proposição, após foi colocado em votação, tendo sido aprovado por
unanimidade. REQUERIMENTO Nº 19/20 – SRA. MARCIA REGINA DE LIMA
GALVÃO – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre a Lei nº 3.997/20,
que proíbe a utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que causem
poluição sonora no município. Colocado em discussão ninguém mais querendo fazer
uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Em
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seguida, foi dado ciência das seguintes INDICAÇÕES, encaminhando-as aos setores
competentes:- INDICAÇÃO Nº 42/20 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ –
Solicitando a realização de reparos na Rua Padre Francisco Salvino, conforme
especifica; INDICAÇÃO Nº 43/20 – SRA. MÁRCIA REGINA LIMA GALVÃO –
Solicitando a colocação de placa com o nome da Rua “José Augusto Cáu”, localizada
no Vale Verde. Em seguida passou-se a deliberar as MOÇÕES DE PESAR,
encaminhadas às famílias enlutadas: MOÇÃO Nº 25/20 – SRs. ANTONIO
GANZAROLLI FILHO, MARIO WILSON FRATTA e demais vereadores –
Consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento do Sr. José Valente; MOÇÃO Nº
30/20 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO e demais vereadores –
Consignam em Ata, Votos de pesar pelo falecimento do Sr. Álvaro Frasson. Após, foi
dado ciência das seguintes CORRESPONDÊNCIAS: Do Senado Federal trata sobre a
Moção nº 139/2019; Do DAEE – Trata sobre o Oficio nº 108/2020 -SCM que
encaminhou Requerimento nº 05/2020. Após iniciou-se a fase destinada a PALAVRA
LIVRE, o vereador inscrito ANTONIO GANZAROLLI FILHO se pronunciou (com
início em 08:12 e término em 08:44) o Presidente CRISTIANO ALEX ELIAS se
pronunciou (com início em 09:50 e término em 13:23) após o mesmo, 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 02/20 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Dispõe
sobre a implantação de locais para o descarte de máscaras no município de Pedreira e
dá outras providências. Em seguida foram colocados em discussão os Pareceres
Favoráveis das Comissões Permanentes e 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 02/2020, ninguém
querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação tendo sido Aprovado por
unanimidade; ANTEPROJETO DE LEI Nº 03/20 – SR. ALESSANDRO LUIS DE
GODOY – Dispõe sobre a implantação de atalhos com endereços eletrônicos no site
oficial da Prefeitura Municipal de Pedreira e dá outras providências. Em seguida
foram colocados em discussão os Pareceres Favoráveis das Comissões Permanentes e
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 03/2020, 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 32/20 –
PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar no
valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Colocado em discussão o mérito do
Projeto de Lei nº 32/2020, ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado
em votação tendo sido Aprovado em 2º turno de votação por unanimidade;
PROJETO DE LEI Nº 33/20 – PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre a criação de
crédito adicional especial no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Colocado em
discussão o mérito do Projeto de Lei nº 33/2020, ninguém mais querendo fazer uso da
palavra foi colocado em votação tendo sido Aprovado em 2º turno de votação por
unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 34/20 – SR. JOSÉ LUIS NIERI – Revoga em seu
inteiro teor a Lei Municipal nº 3.850, de 20 de dezembro de 2018. Colocado em
discussão o mérito do Projeto de Lei nº 34/2020, ninguém mais querendo fazer uso da
palavra foi colocado em votação tendo sido Aprovado em 2º turno de votação por
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unanimidade. Em seguida passou-se a deliberar os PROJETOS EM 1º TURNO DE
VOTAÇÃO: PROJETO DE LEI Nº 28/20 – PREFEITO MUNICIPAL – Estabelece as
diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município de
Pedreira para o exercício de 2021 e dá outras providências. Em seguida foram
colocados em discussão os Pareceres Favoráveis das Comissões Permanentes e
ninguém querendo fazer uso da palavra foram colocados em votação, tendo sido
Aprovados por unanimidade, em seguida colocou-se em discussão o mérito do
Projeto de Lei nº 28/2020, o Presidente CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou (com
início em 18:14 e término em 18:57) ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação tendo sido Aprovado em 1º turno de votação por unanimidade;
PROJETO DE LEI Nº 31/20 – PREFEITO MUNICIPAL – Dispõe sobre a desafetação
da área que especifica e autoriza o Poder Executivo a permutá-la com outro imóvel e
dá outras providências. Em seguida foram colocados em discussão os Pareceres
Favoráveis das Comissões Permanentes e ninguém querendo fazer uso da palavra
foram colocados em votação, tendo sido Aprovados por unanimidade, em seguida
colocou-se em discussão o mérito do Projeto de Lei nº 31/2020, o Presidente
CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou (com início em 20:03 e término em 21:00)
ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação tendo sido
Aprovado em 1º turno de votação por unanimidade. Encerrando-se a deliberação dos
projetos constantes em pauta, iniciou-se a fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL,
não havendo inscritos, o Presidente CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou ( com
início em 21:18 e término em 23:10) após encerrou-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. 12 /2020.

ATA APROVADA NA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 06/07/2020
CRISTIANO ALEX ELIAS
Presidente
JOSÉ LUIS NIERI
1º Secretário
MARCELO DONIZETE DUÓ
2º Secretário
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