CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES

18ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 15 DE OUTUBRO DE 2018.
Presidente – José Luis Nieri
1° Secretário – Marcelo Donizete Duó
Aos 15 (quinze) dias do mês de outubro, do exercício de 2018 (dois mil e dezoito), na
Sala das Sessões “Vereador Dario Gomes de Oliveira”, foi realizada a 18ª (décima
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 17ª (décima sétima) Sessão Legislativa Ordinária - realizada no dia 1º
(primeiro) de outubro 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 102/18 – Autoriza o Poder Executivo a contratar
financiamento com a Caixa Econômica Federal, a oferecer garantias, e dá outras
providências (contém requerimento de urgência especial); PROJETO DE LEI Nº
103/18 – Altera a denominação da Escola Municipal de Ensino Infantil no Jardim
Andrade, Professora Hortência Fornari Novo, Lei nº 2.709 de 29 de maio de 2007, para
Centro Integrado Municipal de Educação Infantil (contém requerimento de urgência
especial); PROJETO DE LEI Nº 104/18 – Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Pedreira para o Exercício de 2019; e PROJETO DE LEI Nº 106/18 –
Autoriza o Executivo a custear despesa de viagem dos atletas pedreirenses João Paulo
Pignata e Gabriela de Camargo Morais para participação na "Copa America Ateim
Kick Boxing 2018" na cidade de Buenos Aires na Argentina (contém requerimento de
urgência especial). Após, foi dado ciência do EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS
SENHORES VEREADORES, encaminhando às Comissões Competentes:- PROJETO
DE LEI Nº 105/18 – Vereadora Márcia Regina Lima Galvão – Atribui denominação à
“Cancha de Bocha” no Vale Verde, com o nome de “Edgard Tesserolli”, conforme
especifica; e PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 07/18 – Vereadores José Luis Nieri,
Cristiano Alex Elias, Marcelo Donizete Duó e Mário Wilson Fratta – Altera a redação
do Art. 138 e alíneas do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pedreira,
conforme especifica. Em seguida, o Presidente comunicou que cópia de Ofícios
encontrava-se na tribuna de cada Vereador. Após, foram deliberados os seguintes
REQUERIMENTOS:- Nº 71/18 – Vereador Mário Wilson Fratta - Solicitando
informações ao Prefeito Municipal sobre a quem foi destinado o ponto de táxi
localizado na Rua Antonio Pedro, nas imediações do Posto Shell e quantos veículos
estão autorizados/cadastrados. Colocado em discussão o referido requerimento,
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ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo APROVADO por
unanimidade. E Nº 72/18 – Vereador Mário Wilson Fratta - Solicitando informações ao
Prefeito Municipal sobre o responsável pela fiscalização de animais mortos em nosso
município e quais os procedimentos adotados pela administração em caso de óbito de
animais. Colocado em discussão o referido requerimento, o Vereador MÁRIO
WILSON FRATTA esclareceu os motivos que o levou a apresentar a solicitação
(manifestação consta com início em 05:12 e término em 05:42). Ninguém mais se
manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo APROVADO por unanimidade.
Em seguida, foi dado ciência das INDICAÇÕES, encaminhando-as aos setores
competentes:- nº 112/18 – Vereador Marcelo Donizete Duó – solicitando a implantação
de um refletor no escadão defronte a empresa Compunews, localizada na Avenida
Presidente Costa e Silva; nº 113/18 – Vereador José Carlos da Silva – solicitando a
elaboração e execução de projeto de melhoria e/ou, até mesmo, a substituição da
ponte (de madeira por estrutura metálica), a qual liga a Rua Dom Pedro I no Jardim
Santa Clara com Rua José Manuel de Freitas no Jardim Alzira; nº 114/18 – Vereador
Mário Wilson Fratta – solicitando a retirada da película (insulfilm) de todos os
veículos da frota municipal; e nº 115/18 – Vereador José Luis Nieri – solicitando o
término da construção da calçada na Rua do Trabalhador, proximidades da Creche
Benedita Lago, no Jardim Triunfo. Fazendo uso da palavra, o PRESIDENTE explicou
sobre a indicação nº 115/18 de sua autoria, sendo que o Vereador MÁRIO WILSON
FRATTA também esclareceu sobre a sua indicação nº 114/18 (manifestação consta
com início em 07:07 e término em 08:16). Após, foi deliberada a MOÇÃO Nº 108/18 –
Vereador Antonio Fermino Filho e demais Vereadores – consignam em ata, votos de
pesar pelo falecimento do Senhor Glauco Pardal, sendo encaminhada à família
enlutada. Em seguida, foram deliberadas as seguintes MOÇÕES DIVERSAS:- Nº
109/18 – Vereador Marcelo Donizete Duó – consigna em ata, votos de congratulações à
Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, em reconhecimento ao belíssimo
concerto ocorrido no último dia 5 (cinco) de outubro em nossa cidade. Colocada em
discussão a respectiva moção, ninguém se manifestando a respeito, foi posta em
votação, sendo APROVADA por unanimidade. E Nº 110/18 – Vereador José Luis Nieri
– consigna em ata, votos de apelo aos Ministros do Supremo Tribunal Federal - STF,
para que seja urgentemente retirado da pauta de votação a ADPF422 (Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental), para o fim de não legalizar a abominável
prática do aborto no Brasil, para as gravidezes de até doze semanas de gestação, sob
vontade da gestante. Colocada em discussão a respectiva moção, o PRESIDENTE
explicou os motivos que o levou a apresentar a matéria em questão. Os Vereadores Dr.
Jayro Gouveia Goulart Filho e Marcelo Donizete Duó solicitaram permissão para
subscrever a moção e a solicitação foi acatada pelo Senhor Presidente, inclusive
pedindo a todos os Vereadores para que a subscrevessem (manifestação consta com
início em 09:55 e término em 10:54). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi
posta em votação, sendo APROVADA por unanimidade. Após, foi dado ciência da
seguinte correspondência encaminhada a esta Casa Legislativa:- Do Clube do Fusca de
Pedreira – convidando para o Encontro de Fuscas no próximo dia 21 (vinte e um) de
outubro. Também foi comunicado que se encontrava à disposição dos Senhores
Vereadores o Balancete da Despesa e Financeiro da Câmara Municipal de Pedreira
referente ao mês de setembro/2018. Encerrando-se as correspondências, iniciou-se à
fase da Palavra Livre. Estando inscrito apenas o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS,
o mesmo dispensou a palavra. Fazendo uso da palavra, o PRESIDENTE apenas
informou aos Senhores Vereadores que no próximo dia 8 (oito) de novembro, às
dezenove horas, será realizada a Audiência Pública referente à Lei Orçamentária
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Anual do exercício de 2019 (Projeto de Lei nº 104/18), nas dependências da Câmara
Municipal. Também aproveitou para cumprimentar os professores pelo Dia do
Professor comemorado nesta data (manifestação consta com início em 11:56 e
término em 13:05).
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, Mário Wilson Fratta e Márcia Regina
Lima Galvão, solicitando a inclusão do Projeto de Lei nº 102/18, do Prefeito Municipal
– que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento com a Caixa Econômica
Federal, a oferecer garantias, e dá outras providências – na pauta desta Sessão em 1º
turno de votação. Colocado em discussão o referido requerimento, ninguém se
manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade.
Desta forma, foi deliberado o PROJETO DE LEI Nº 102/18 – Prefeito Municipal autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal,
a oferecer garantias, e dá outras providências. Inicialmente foram solicitados os
pareceres verbais das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e Orçamento,
Finanças e Contabilidade, as quais exararam parecer favorável. Colocado em
discussão o parecer favorável das respectivas Comissões, ninguém se manifestando a
respeito, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Colocado em
discussão o mérito do Projeto de Lei nº 102/18, os Vereadores Dr. JAYRO GOUVEIA
GOULART FILHO, CRISTIANO ALEX ELIAS e o PRESIDENTE expuseram suas
opiniões a respeito da matéria (discussão consta com início em 14:54 e término em
18:34). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o
seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade em 1º turno de votação. Após, foi
deliberado o Requerimento de Urgência Especial, subscrito pelos Vereadores José Luis
Nieri, Mário Wilson Fratta e Antonio Ganzarolli Filho, solicitando a inclusão do
Projeto de Lei nº 103/18, do Prefeito Municipal – que altera a denominação da Escola
Municipal de Ensino Infantil no Jardim Andrade, Professora Hortência Fornari Novo,
Lei nº 2.709 de 29 de maio de 2007, para Centro Integrado Municipal de Educação
Infantil – na pauta desta Sessão em 1º turno de votação. Colocado em discussão o
referido requerimento, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação,
sendo aprovado por unanimidade. Desta forma, foi deliberado o PROJETO DE LEI
Nº 103/18 – Prefeito Municipal - Altera a denominação da Escola Municipal de Ensino
Infantil no Jardim Andrade, Professora Hortência Fornari Novo, Lei nº 2.709 de 29 de
maio de 2007, para Centro Integrado Municipal de Educação Infantil. Inicialmente
foram solicitados os pareceres verbais das Comissões de Constituição, Justiça e
Redação; e Orçamento, Finanças e Contabilidade, as quais exararam parecer favorável.
Colocado em discussão o parecer favorável das respectivas Comissões, ninguém se
manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade.
Colocado em discussão o mérito do Projeto de Lei nº 103/18, os Vereadores
CRISTIANO ALEX ELIAS, Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO e o
PRESIDENTE expuseram suas opiniões a respeito da matéria, abordando, inclusive,
alguns pontos sobre o Projeto de Lei nº 102/18 (discussão consta com início em 20:29
e término em 25:10). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posto em votação,
obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade em 1º turno de
votação. E, por fim, foi deliberado o Requerimento de Urgência Especial, subscrito
pelos Vereadores José Luis Nieri, Antonio Ganzarolli Filho e Marcelo Donizete Duó,
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solicitando a inclusão do Projeto de Lei nº 106/18, do Prefeito Municipal – que
autoriza o Executivo a custear despesa de viagem dos atletas pedreirenses João Paulo
Pignata e Gabriela de Camargo Morais para participação na "Copa America Ateim
Kick Boxing 2018" na cidade de Buenos Aires na Argentina – na pauta desta Sessão em
1º turno de votação. Colocado em discussão o referido requerimento, ninguém se
manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade.
Desta forma, foi deliberado o PROJETO DE LEI Nº 106/18 – Prefeito Municipal Altera a denominação da Escola Municipal de Ensino Infantil no Jardim Andrade,
Professora Hortência Fornari Novo, Lei nº 2.709 de 29 de maio de 2007, para Centro
Integrado Municipal de Educação Infantil. Inicialmente foram solicitados os pareceres
verbais das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e Orçamento, Finanças e
Contabilidade, as quais exararam parecer favorável. Colocado em discussão o parecer
favorável das respectivas Comissões, ninguém se manifestando a respeito, foi posto
em votação, sendo aprovado por unanimidade. Colocado em discussão o mérito do
Projeto de Lei nº 106/18, o Vereador MARCELO DONIZETE DUÓ propôs uma
emenda alterando a redação do artigo 5º do referido projeto, já que continha um erro
na data da viagem (discussão consta com início em 26:55 e término em 27:40). Desta
forma, foi deliberada a Emenda Modificativa, de autoria do Vereador Marcelo
Donizete Duó, alterando a redação do Artigo 5º, do referido projeto, alterando a data
de 16 a 19 de setembro de 2018 para 16 a 19 de novembro de 2018. Colocada em
discussão a mencionada emenda, ninguém se manifestando a respeito, foi posta em
votação, sendo aprovada por unanimidade. Continuando em discussão o mérito do
projeto, o PRESIDENTE explicou sobre o que se tratava a matéria e os Vereadores
CRISTIANO ALEX ELIAS e Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO ressaltaram a
importância de projetos dessa natureza, desejando sorte aos atletas (discussão consta
com início em 28:00 e término em 29:47). Ninguém mais se manifestando a respeito,
foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por
unanimidade em 1º turno de votação (com a inclusão da emenda). Dando sequência,
foi deliberado o ANTEPROJETO DE LEI Nº 06/18 – Vereador Cristiano Alex Elias Institui o Programa de Monitoramento de Segurança do Cemitério Municipal de
Pedreira – em votação única. 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 anteprojeto, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS explicou os motivos que
o levou a apresentar a referida matéria e o PRESIDENTE complementou dizendo que
poderia ser realizado em parceria com a iniciativa privada (manifestação consta com
início em 30:25 e término em 33:18). Ninguém mais 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 91/18 – Prefeito Municipal – Dispõe sobre o
Sistema de Controle Interno Municipal, nos termos do Artigo 31 da Constituição
Federal, do Artigo 59 da Lei Complementar de nº 101/2000, Artigos 102, 110, VIII e
157, § 4º da Lei Orgânica do Município e cria a Unidade de Controle Interno do
Município de Pedreira e dá outras providências. Colocado em discussão o mérito do
projeto, o PRESIDENTE esclareceu sobre o que se tratava a matéria (manifestação
consta com início em 34:05 e término em 34:40). Ninguém mais se manifestando a
respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 92/18 – Vereador Antonio Ganzarolli Filho –
Declara de Utilidade Pública o “Clube do Fusca de Pedreira”, conforme especifica.
Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se manifestando a respeito, foi
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posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade.
Em seguida, o Presidente comunicou que os projetos a seguir seriam deliberados em
bloco, considerando que um é atrelado ao outro:- PROJETO DE LEI Nº 93/18 –
Prefeito Municipal - Dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor
de R$ 445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil reais) e PROJETO DE LEI Nº
94/18 – 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. Colocado em discussão o mérito dos projetos,
ninguém se manifestando a respeito, foram votados, sendo APROVADOS por
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 95/18 – Prefeito Municipal – Dispõe sobre a
criação de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.660.000,00 (um milhão,
seiscentos e sessenta mil reais) e PROJETO DE LEI Nº 96/18 – 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. Colocado em discussão o mérito dos projetos, ninguém se manifestando a
respeito, foram votados, sendo APROVADOS por unanimidade. E PROJETO DE LEI
Nº 97/18 – Prefeito Municipal – Dispõe sobre a criação de crédito adicional
suplementar no valor de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) e
PROJETO DE LEI Nº 98/18 – 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. Colocado em discussão o
mérito dos projetos, ninguém se manifestando a respeito, foram votados, sendo
APROVADOS por unanimidade. Após, foram deliberados os seguintes projetos em 1º
turno de votação:- PROJETO DE LEI Nº 99/18 – Vereadores Mário Wilson Fratta e
José Luis Nieri – Atribui denominação à sede do Tiro de Guerra do município de
Pedreira, com o nome de “José Alberto de Camargo”, 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, ninguém se
manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:APROVADO por unanimidade em 1º turno de votação. PROJETO DE LEI Nº 100/18 –
Vereadores Mário Wilson Fratta e José Luis Nieri - Atribui denominação à “Pista para
Prática de Esportes com Manobras em Skate”, com o nome de “Celso André
Buscariole – Cabral”, 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, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em
votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade em 1º turno
de votação. E PROJETO DE LEI Nº 101/18 – Vereadores Cristiano Alex Elias e José
Luis Nieri - Institui o Programa “Monitora Cidadão” no Município de Pedreira, para
criação de rede de monitoramento em tempo real de áreas públicas pela Guarda
Municipal, através das câmeras e sistemas de monitoramento de segurança dos
cidadãos de Pedreira, acessíveis via internet. Inicialmente foram colocados em
discussão os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes. Ninguém se
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manifestando a respeito, foram postos em votação, sendo aprovados por
unanimidade. Colocado em discussão o mérito do projeto, o PRESIDENTE esclareceu
sobre o que versa a matéria e relatou sobre a falta de segurança que está ocorrendo na
cidade e o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS complementou sobre a importância
desse projeto (discussão consta com início em 42:18 e término em 45:49). 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, o PRESIDENTE esclareceu que na
próxima sessão será incluído o projeto referente ao estacionamento rotativo (zona
azul), pedindo aos Vereadores para analisarem a questão. Os Vereadores MÁRIO
WILSON FRATTA, CRISTIANO ALEX ELIAS e MARCELO DONIZETE DUÓ
abordaram sobre a importância da matéria que envolve o trânsito da cidade e que
seria necessário convidar ou convocar o Secretário responsável pelo Departamento
para esclarecer algumas dúvidas pendentes sobre o projeto antes de deliberá-lo. O
PRESIDENTE afirmou que estaria verificando essa questão (discussão consta com
início em 46:00 e término em 49:59). Iniciando a fase destinada a EXPLICAÇÃO
PESSOAL, o único inscrito, Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS, dispensou a palavra.
Encerrando-se a Explicação Pessoal, o Presidente informou que não havia nenhum
munícipe inscrito na Tribuna Livre. 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. 18/2018.

ATA APROVADA NA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 05/11/2018.
JOSÉ LUIS NIERI
Presidente
MARCELO DONIZETE DUÓ
1º Secretário
Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
2º Secretário

Página 6

