CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 17 DE FEVEREIRO DE 2020.
Presidente – Cristiano Alex Elias
1° Secretário – José Luis Nieri
Aos 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro, do exercício de 2020 (dois mil e vinte), na
Sala das Sessões “Vereador Dario Gomes de Oliveira”, foi realizada a 2ª (segunda)
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, colocando em deliberação a ATA da
1ª (primeira) Sessão Legislativa Ordinária - realizada no dia 03 (três) de fevereiro de
2020. Colocada em discussão a referida Ata, ninguém se manifestando a respeito, foi
posta em votação, sendo APROVADA por unanimidade. Após, foram deliberados os
seguintes REQUERIMENTOS:- Nº 03/20 – Vereador Marcelo Donizete Duó –
Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre as providências que estão sendo
aplicadas em relação aos carros em estado de abandono que se encontram espalhados
pela cidade, como, por exemplo, na Rua Issa Camasmie. Colocado em discussão o
referido requerimento, o Vereador JOSÉ CARLOS DA SILVA solicitou permissão para
subscrevê-lo, sendo sua solicitação acatada pelo proponente. E o PRESIDENTE
cumprimentou o Vereador Marcelo Donizete Duó por apresentar tal solicitação, que
considera muito importante (discussão consta com início em 02:00 e término em
02:39). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo
APROVADO por unanimidade. Nº 05/20 – Vereador Marcelo Donizete Duó –
Reiterando, ao Senhor Alceu Segamarchi Junior, Superintendente do DAEE –
Departamento de Águas e Energia Elétrica, a solicitação de informações referentes à
“Barragem de Pedreira”, apresentada anteriormente por intermédio do Requerimento
nº 118/2019. Colocado em discussão o referido requerimento, ninguém se
manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo APROVADO por unanimidade.
E nº 06/20 – Vereador Marcelo Donizete Duó – Solicitando informações ao Prefeito
Municipal sobre o projeto de prolongamento do “Boulevard”, localizado na Vila São
José. 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 INDICAÇÕES, encaminhando-as aos setores competentes:- nº 05/20
– Vereador Marcelo Donizete Duó – Solicitando estudos para resolver o problema de
escoamento de águas nas “lojinhas” e na saída de Pedreira; nº 06/20 – Vereador José
Luis Nieri – Solicitando contato junto ao DER/Campinas visando a apresentação de
projeto de melhorias no trecho da Rodovia SP-95 (trecho urbano da rotatória de acesso
a “Ponte Rodolfo Arrenius Elias”), tais como implantação de calçada e faixa para
travessia de pedestres, além da construção de obstáculos (lombadas);
nº 07/20 –
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Vereador Marcelo Donizete Duó – Solicitando serviços de limpeza na Quadra da Vila
Monte Alegre, bem como em suas imediações; nº 08/20 – Vereador Mário Wilson
Fratta – Solicitando que seja dobrada a capacidade de armazenamento da caixa d’água
localizada no Bairro Entre Montes; nº 09/20 – Vereador Mário Wilson Fratta –
Solicitando a implantação de uma lombada e sinalização de trânsito na Rua Presidente
Getúlio Vargas, no Jardim Triunfo; nº 10/20 – Vereador Mário Wilson Fratta –
Solicitando melhorias na sinalização de solo da Avenida Presidente Castelo Branco, na
Vila Monte Alegre, mais precisamente nas proximidades da escola “Instituto
Educacional Vila”, tais como faixa de pedestres e aviso de travessia de alunos com
placa luminosa; nº 11/20 – Vereador José Luis Nieri – Solicitando a construção de
calçadas na Estrada Municipal Hamilton Bernardes, em ambas as faixas da via, desde
o início, nas imediações do Jardim Santa Clara até o acesso ao Conjunto Residencial
Vida Nova; nº 12/20 – Vereador José Luis Nieri – Solicitando a construção de calçadas
nas Ruas Santo Nieri e Ernesto Canossa, trechos paralelos ao Centro de Esportes “Luiz
Geraldo”, no Jardim Triunfo; nº 13/20 – Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho –
Solicitando a realização de serviços de sinalização de solo na Rua José Álvaro Cau
com a Rua Luís G. Alvarenga Junior, no Vale Verde; nº 14/20 – Vereador Dr. Jayro
Gouveia Goulart Filho – Solicitando a realização da operação tapa-buracos na Rua
João B. Celeghim (próximo ao campinho de areia da Rua Mário Zarpelon) e no
cruzamento com a Rua João Batista, no Jardim Triunfo; nº 15/20 – Vereador Dr. Jayro
Gouveia Goulart Filho – Solicitando a realização de serviços de sinalização de solo na
ponte que liga a Rua José Stranieri a Rua Mário Zarpelon, no Jardim Triunfo; nº 16/20
– Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – Solicitando a realização de serviços de
pintura de solo nas ruas que foram recapeadas no Jardim Triunfo (Morumbi); nº 17/20
– Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – Solicitando a realização da operação
tapa-buracos na Rua Ângelo Scarpato, no Jardim Triunfo (buracos que estão
acumulando água parada); nº 18/20 – Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho –
Solicitando a realização da operação tapa-buracos na Estrada Municipal Fioravante
Carlotti, que liga a Avenida Antonio Serafim Petean ao Bairro Duas Pontes; nº 19/20 –
Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – Solicitando a implantação de uma
lombada na Rua Antonio Pinheiro, defronte ao número 58, no Jardim Marajoara (local
onde já havia uma lombada que desapareceu após o recapeamento); nº 20/20 –
Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – Solicitando a realização da operação tapaburacos na Estrada Municipal Olival Pires, no Distrito Industrial; e nº 21/20 –
Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – Solicitando a realização da operação tapaburacos na Rua Nelson Custódio, defronte a Creche “Professora Walkyria Thomazini
Cavicchia”, no Distrito Industrial. Após, foram deliberadas as MOÇÕES DE PESAR:Nº 08/20 – Vereador Antonio Fermino Filho e demais Vereadores – consignam em ata,
votos de pesar pelo falecimento da Senhora Rosinete Hoepers; nº 09/20 – Vereador
Antonio Fermino Filho e demais Vereadores – consignam em ata, votos de pesar pelo
falecimento da Senhora Aparecida Salton Godeguez; nº 11/20 – Vereador José Luis
Nieri e demais Vereadores – consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento do
Senhor Braz Spigarolo Massuia; nº 12/20 – Vereador Mário Wilson Fratta e demais
Vereadores – consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento do Senhor Julio
Moacir Mian; e nº 13/20 – Vereador Mário Wilson Fratta e demais Vereadores –
consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento do Senhor Luiz Carlos de Oliveira,
sendo encaminhadas às famílias enlutadas. Em seguida, foi deliberada a MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO:- Nº 10/20 – Vereador Antonio Fermino Filho – consigna em ata,
votos de congratulações e reconhecimento público aos profissionais do Departamento
de Transportes da Área da Saúde do Município, sendo Coordenadores, Motoristas,
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Estagiários, Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem, Menores Aprendiz (Guardinhas)
e Pessoal dos Projetos, pela dedicação e empenho durante todo o trabalho que
realizam frente ao departamento. Colocada em discussão a respectiva moção,
ninguém se manifestando a respeito, foi posta em votação, sendo APROVADA por
unanimidade. Após, o Presidente esclareceu que não havia correspondências a dar
ciência, bem como nenhum Vereador inscrito na PALAVRA LIVRE e nenhum
munícipe na TRIBUNA. Encerrado o tempo destinado ao Expediente, passou
diretamente para a ORDEM DO DIA desta Sessão, iniciando com a deliberação do
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 01/20 – Mesa Diretora da Câmara Municipal – Fixa o
subsídio dos Agentes Políticos do Poder Legislativo de Pedreira para vigorar a partir
de 2021 – em votação única. Inicialmente foram deliberados os pareceres favoráveis
das Comissões Permanentes. Colocado em discussão, ninguém se manifestando a
respeito, foram votados, sendo aprovados por unanimidade. Colocado em discussão o
mérito do projeto, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo
APROVADO por unanimidade em votação única. Na sequência, foram deliberados os
seguintes projetos em 1º turno de votação:- PROJETO DE LEI Nº 02/20 – Vereador
Marcelo Donizete Duó – Dispõe sobre denominação de rua situada na “Reserva
Flamboyant”, com o nome de “Ronaldo Hugo Vecchia”, conforme especifica.
Inicialmente foram deliberados os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes.
Colocado em discussão, ninguém se manifestando a respeito, foram votados, sendo
aprovados por unanimidade. Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se
manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo APROVADO por unanimidade
em 1º turno. PROJETO DE LEI Nº 03/20 – Vereador Cristiano Alex Elias – Dispõe
sobre denominação de Estrada Municipal, com o nome de “Vicente Antonio de
Oliveira”, conforme especifica. Inicialmente foram deliberados os pareceres favoráveis
das Comissões Permanentes. Colocado em discussão, ninguém se manifestando a
respeito, foram votados, sendo aprovados por unanimidade. Colocado em discussão o
mérito do projeto, o PRESIDENTE esclareceu a respeito da localização da Estrada e
quem era a pessoa homenageada. Também convidou a todos os Vereadores a
subscrever a matéria, sendo a sua solicitação acatada (discussão consta com início em
13:26 e término em 14:12). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posto em
votação, sendo APROVADO por unanimidade em 1º turno. PROJETO DE LEI Nº
04/20 – Prefeito Municipal – Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber por
doação, imóvel que especifica. Inicialmente foram deliberados os pareceres favoráveis
das Comissões Permanentes. Colocado em discussão, ninguém se manifestando a
respeito, foram votados, sendo aprovados por unanimidade. Colocado em discussão o
mérito do projeto, o PRESIDENTE esclareceu a respeito da matéria (discussão consta
com início em 15:10 e término em 15:25). Ninguém mais se manifestando a respeito,
foi posto em votação, sendo APROVADO por unanimidade em 1º turno. PROJETO
DE LEI Nº 05/20 – Prefeito Municipal – Autoriza o Poder Executivo Municipal firmar
convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo –
DER/SP, e dá outras providências. Inicialmente foram deliberados os pareceres
favoráveis das Comissões Permanentes. Colocado em discussão, ninguém se
manifestando a respeito, foram votados, sendo aprovados por unanimidade.
Colocado em discussão o mérito do projeto, o Vereador DR. JAYRO GOUVEIA
GOULART FILHO esclareceu sobre o que se tratava a matéria (discussão consta com
início em 16:35 e término em 17:37). Ninguém mais se manifestando a respeito,
foi
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posto em votação, sendo APROVADO por unanimidade em 1º turno. PROJETO DE
LEI Nº 06/20 – Prefeito Municipal – Dispõe sobre a criação de crédito adicional
suplementar no valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). Inicialmente
foram deliberados os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes. Colocado em
discussão, ninguém se manifestando a respeito, foram votados, sendo aprovados por
unanimidade. Colocado em discussão o mérito do projeto, o Vereador DR. JAYRO
GOUVEIA GOULART FILHO esclareceu sobre o que se tratava a matéria, sendo a sua
manifestação complementada pelo Senhor Presidente (discussão consta com início
em 18:35 e término em 20:17). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posto em
votação, sendo APROVADO por unanimidade em 1º turno. PROJETO DE LEI Nº
07/20 – Prefeito Municipal – Dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar
no valor de R$ 1.453.239,24 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e três mil, duzentos
e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos). Inicialmente foram deliberados os
pareceres favoráveis das Comissões Permanentes. Colocado em discussão, ninguém
se manifestando a respeito, foram votados, sendo aprovados por unanimidade.
Colocado em discussão o mérito do projeto, o Vereador DR. JAYRO GOUVEIA
GOULART FILHO esclareceu sobre o que se tratava a matéria (discussão consta com
início em 21:18 e término em 21:55). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi
posto em votação, sendo APROVADO por unanimidade em 1º turno. PROJETO DE
LEI Nº 08/20 – Prefeito Municipal – Dispõe sobre a criação de crédito adicional
suplementar no valor de R$ 628.000,00 (seiscentos e vinte e oito mil reais).
Inicialmente foram deliberados os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes.
Colocado em discussão, ninguém se manifestando a respeito, foram votados, sendo
aprovados por unanimidade. Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se
manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo APROVADO por unanimidade
em 1º turno. E PROJETO DE LEI Nº 09/20 – Mesa Diretora da Câmara Municipal –
Fixa o subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Pedreira a
vigorar a partir de janeiro de 2021. Inicialmente foram deliberados os pareceres
favoráveis das Comissões Permanentes. Colocado em discussão, ninguém se
manifestando a respeito, foram votados, sendo aprovados por unanimidade.
Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se manifestando a respeito, foi
posto em votação, sendo APROVADO por unanimidade em 1º turno. Encerrando-se a
deliberação dos projetos constantes em pauta, iniciou-se a fase destinada a
EXPLICAÇÃO PESSOAL. O Vereador DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO,
único inscrito, apenas agradeceu a presença de todos (manifestação consta com início
em 24:12 e término em 24:29). Encerrando-se a Explicação Pessoal, o PRESIDENTE
agradeceu a presença de todos e reafirmou a importância da participação da
população na realização das sessões. 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. 03/2020.
ATA APROVADA NA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 02/03/2020.

CRISTIANO ALEX ELIAS
Presidente

JOSÉ LUIS NIERI
1º Secretário
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MARCELO DONIZETE DUÓ
2º Secretário

