CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES
6ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 17 DE ABRIL DE 2017
Presidente – José Luis Nieri
1° Secretário – Marcelo Donizete Duó
Aos 17 (dezessete) dias do mês de abril, do exercício de 2017 (dois mil e dezessete), na
Sala das Sessões “Presidente Tancredo de Almeida Neves”, foi realizada a 6ª (sexta)
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
José Luis Nieri, o mesmo iniciou a fase destinada ao Expediente, deliberando a
respectiva Ata:- Ata da 5ª Sessão Legislativa Ordinária – realizada no dia 03 de abril
de 2017. Colocada em discussão a respectiva ata e ninguém se manifestando a
respeito, foi posta em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- aprovada por
unanimidade. Após, foi dado ciência do EXPEDIENTE APRESENTADO PELO
PREFEITO MUNICIPAL: PROJETO DE LEI Nº 16/17 – Institui o Sistema de
Estacionamento Rotativo, nas vias e logradouros públicos do Município de Pedreira;
PROJETO DE LEI Nº 17/17 – Autoriza e regulamenta, no âmbito municipal, o
encaminhamento de Certidão de Dívida Ativa – CDA para protesto, para fins de
aplicação das regras estabelecidas na Lei Federal nº 9.492/97 e alterações da Lei
Federal nº 12.767/12; PROJETO DE LEI Nº 18/17 – Dispõe sobre a instituição do
Cartão Alimentação, benefício a ser concedido aos servidores municipais e servidores
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE que especifica, e dá outras
providências. (CONTÉM REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL);
PROJETO DE LEI Nº 19/17 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar
convênio com o Sindicato dos Servidores, Funcionários e Trabalhadores ligados aos
Serviços Públicos Municipais de Mogi Guaçu e Região para os fins que especifica, e dá
outras providências. (CONTÉM REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL);
PROJETO DE LEI Nº 20/17 – Dispõe sobre o reajuste salarial e fixa data base aos
funcionários públicos municipais Efetivos, Comissionados e aos Agentes Políticos do
Poder Executivo. (CONTÉM: REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL);
PROJETO DE LEI Nº 21/17 – Dispõe sobre o reajuste salarial e fixa data base aos
funcionários efetivos e comissionados do Serviço Autônomo de Água e Esgoto –
SAAE. (CONTÉM REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL); PROJETO DE
LEI Nº 22/17 – Dispõe sobre incorporação de abono ao salário dos servidores públicos
municipais do Executivo e dá outras providências. (CONTÉM REQUERIMENTO DE
URGÊNCIA ESPECIAL); PROJETO DE LEI Nº 23/17 – Dispõe sobre a criação de
crédito adicional especial no valor de R$ 305.900,00 (trezentos e cinco mil e novecentos
reais). (CONTÉM REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL); PROJETO DE
LEI Nº 24/17 – Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei
Orçamentária do Município de Pedreira para o Exercício de 2018 e dá outras
providências. Em seguida foi dado ciência do EXPEDIENTE APRESENTADO
Página 1

PELOS SENHORES VEREADORES, encaminhando-os às Comissões Permanentes:PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Dispõe
sobre a Constituição de Comissão de Representação, nos termos que especifica.
(CONTÉM REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL). O Vereador Marcelo
Donizete Duó autor do Projeto solicitou a retirada do mesmo da Pauta. Em seguida foi
deliberado o REQUERIMENTO: REQUERIMENTO Nº 11/17 – SR. MÁRIO
WILSON FRATTA – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre as
providências que serão adotadas para resolver o acúmulo de sucata armazenada nas
dependências da Oficina Municipal localizada no Jardim Santa Clara. Colocado em
discussão, ninguém se manifestando a respeito foi colocado em votação, obtendo-se o
seguinte resultado: Aprovado por unanimidade. Em seguida, foi lida a ementa da
INDICAÇÃO constante da pauta, encaminhando-a ao setor competente da
municipalidade. INDICAÇÃO Nº 158/17 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA –
Solicitando a visita da Vigilância Sanitária de Pedreira nas dependências da Oficina
Municipal, localizada no Jardim Santa Clara, a fim de vistoriar a grande quantidade
de sucata armazenada no local. Após, foi dado ciência das seguintes MOÇÕES DE
PESAR, encaminhando-as às famílias enlutadas:- MOÇÃO Nº 36/17 – SR.
MARCELO DONIZETE DUÓ E DEMAIS VEREADORES – Consignam em ata,
votos de pesar pelo falecimento da Sra. Eurides Santina Catin Frasson; MOÇÃO Nº
38/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ E DEMAIS VEREADORES – Consignam
em Ata, Votos de pesar pelo falecimento da Sra. Regina de Fátima Oliveira Bueno;
MOÇÃO Nº 39/17 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO E DEMAIS
VEREADORES – Consignam em Ata, Votos de pesar pelo falecimento do Sr. Antonio
Fernandes. As moções nºs 38 e 39/17 foram solicitadas em plenário e acatadas pelos
senhores Vereadores. Na sequência foram colocadas em deliberação as seguintes
MOÇÕES DIVERSAS: MOÇÃO Nº 37/17 – SR. ANTONIO GANZAROLLI FILHO –
Consigna em ata, votos de congratulações ao Gestor, Curador e Supervisor Técnico do
Museu Histórico e da Porcelana de Pedreira, Senhor Adilson Spagiari, extensivo aos
demais colaboradores da Instituição, pelo brilhante trabalho de organização e cuidado
com a “história de nossa cidade”, representada nos objetos em exposição na entidade
e nos demais trabalhos realizados. Colocada em discussão, ninguém se manifestando
a respeito foi posta em votação, obtendo-se o seguinte resultado: Aprovada por
unanimidade; MOÇÃO Nº 40/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ E DR. JAYRO
GOUVEIA GOULART FILHO – Consignam em Ata, Votos de Congratulações ao
Deputado Federal Paulo Freire, pela viabilização de um veículo ao Conselho Tutelar
de nossa cidade. A presente moção foi solicitada em plenário e acatada pelos senhores
vereadores. Colocada em discussão, ninguém se manifestando a respeito foi posta em
votação, obtendo-se o seguinte resultado: Aprovada por unanimidade. Após, foi dado
ciência das seguintes correspondências encaminhadas a esta Casa Legislativa:- Do
Ministério da Educação - Informa sobre a liberação de recursos financeiros à
Prefeitura Municipal de Pedreira; Da Secretaria Municipal de Segurança e CidadaniaEncaminhando resposta da Indicação nº 39/17 do Vereador Antonio Ganzarolli Filho.
Foi comunicado que se encontrava à disposição dos Senhores Vereadores o Balancete
da Câmara Municipal de Pedreira referente ao mês de março de 2017. Relatório do
Veículo da Câmara – Mês de Março de2017; Do Consórcio PCJ – Solicitando
representantes para o conselho fiscal do biênio 2017/2018. O Presidente convidou os
Vereadores Antonio Ganzarolli Filho e Márcia Regina de Lima Galvão para fazer
parte do Conselho Fiscal do Consórcio, e os mesmos aceitaram o convite. O Vereador
Cristiano Alex Elias indagou ao Presidente sobre a Comissão da RMC, que gostaria de
continuar fazendo parte quando vier o convite para a Câmara. O Presidente convidou
também os Vereadores Antonio Ganzarolli Filho, Antonio Fermino Filho, José Carlos
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da Silva e Marcia Regina de Lima Galvão para fazer parte da Comissão da Zona Azul,
onde os mesmos aceitaram o convite. O Presidente informou aos Senhores Vereadores
também sobre a Sessão do Parlamento Jovem da Câmara. O Presidente informou que
as correspondências estavam à disposição de todos os Vereadores na Secretaria da
Câmara Municipal de Pedreira. Encerrando-se as correspondências, iniciou-se à fase
destinada à Palavra Livre. Os Vereadores CRISTIANO ALEX ELIAS e ANTONIO
GANZAROLLI FILHO se manifestaram (com início: 16:55 e término: 40:42). O
Presidente comunicou que o tempo destinado ao Expediente havia se encerrado,
passando diretamente para a Ordem do Dia da Sessão, sem intervalo regimental.
Dando início à fase destinada a Ordem do Dia, foram deliberados inicialmente os
Projetos em REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL: PROJETO DE LEI Nº
18/17 – Dispõe sobre a instituição do Cartão Alimentação, benefício a ser concedido
aos servidores municipais e servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto –
SAAE que especifica, e dá outras providências. (CONTÉM REQUERIMENTO DE
URGÊNCIA ESPECIAL). Colocado em discussão e votação os Requerimentos de
Urgência Especial e os Pareceres das Comissões Permanentes Verbais ninguém se
manifestando a respeito foram colocados em votação, obtendo-se o seguinte resultado:
Aprovados por unanimidade. Colocado em discussão o mérito, ninguém se
manifestando a respeito foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:
Aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 19/17 – Autoriza o Poder
Executivo Municipal a celebrar convênio com o Sindicato dos Servidores,
Funcionários e Trabalhadores ligados aos Serviços Públicos Municipais de Mogi
Guaçu e Região para os fins que especifica, e dá outras providências. (CONTÉM
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL). Colocado em discussão o mérito,
ninguém se manifestando a respeito foi posto em votação, obtendo-se o seguinte
resultado: Aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 20/17 – Dispõe sobre o
reajuste salarial e fixa data base aos funcionários públicos municipais Efetivos,
Comissionados e aos Agentes Políticos do Poder Executivo. (CONTÉM:
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL). Colocado em discussão o mérito,
ninguém se manifestando a respeito foi posto em votação, obtendo-se o seguinte
resultado: Aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 21/17 – Dispõe sobre o
reajuste salarial e fixa data base aos funcionários efetivos e comissionados do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE. (CONTÉM REQUERIMENTO DE
URGÊNCIA ESPECIAL). Colocado em discussão o mérito, ninguém se manifestando
a respeito foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado: Aprovado por
unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 22/17 – Dispõe sobre incorporação de abono ao
salário dos servidores públicos municipais do Executivo e dá outras providências.
(CONTÉM REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL). Colocado em discussão
o mérito, ninguém se manifestando a respeito foi posto em votação, obtendo-se o
seguinte resultado: Aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 23/17 – Dispõe
sobre a criação de crédito adicional especial no valor de R$ 305.900,00 (trezentos e
cinco mil e novecentos reais). (CONTÉM REQUERIMENTO DE URGÊNCIA
ESPECIAL). Colocado em discussão o mérito, ninguém se manifestando a respeito foi
posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado: Aprovado por unanimidade. Em
seguida foi deliberado em 2º turno de votação os seguintes Projetos: PROJETO DE
LEI Nº 07/17 – PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre a criação de crédito adicional
suplementar no valor de R$ 2.434.050,00 (dois milhões, quatrocentos e trinta e quatro
mil e cinqüenta reais) e dá outras providências. (VOTAÇÃO: MAIORIA SIMPLES).
Colocado em discussão, ninguém se manifestando a respeito foi posto em votação,
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obtendo-se o seguinte resultado: Aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº
08/17 – PREFEITO MUNICIPAL - 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. (VOTAÇÃO: MAIORIA
SIMPLES). Colocado em discussão, ninguém se manifestando a respeito foi posto em
votação, obtendo-se o seguinte resultado: Aprovado por unanimidade; PROJETO DE
LEI Nº 09/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Dispõe sobre a criação, no âmbito
do município de Pedreira, do “Dia Municipal do Espiritismo”, conforme especifica.
(VOTAÇÃO: MAIORIA SIMPLES). Colocado em discussão, ninguém se
manifestando a respeito foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:
Aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 10/17 – SR. JOSÉ LUIS NIERI –
Autoriza a Prefeitura Municipal prestar homenagem à memória de Morvan Dias de
Figueiredo, conforme especifica. (VOTAÇÃO: MAIORIA SIMPLES). Colocado em
discussão, ninguém se manifestando a respeito foi posto em votação, obtendo-se o
seguinte resultado: Aprovado por unanimidade. Na sequência foram deliberados em
1º turno de votação os seguintes Projetos:- PROJETO DE LEI Nº 11/17 – SR. JOSÉ
LUIS NIERI – Institui no Calendário Municipal, a data de “15 de junho”, como dia de
“Conscientização e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa”, conforme especifica.
(VOTAÇÃO: MAIORIA SIMPLES). Colocado em discussão os Pareceres Favoráveis
das Comissões Permanentes, ninguém se manifestando a respeito foi posto em
votação: Aprovados por unanimidade. Colocado em discussão o mérito, ninguém se
manifestando a respeito foi posto em votação: Aprovado por unanimidade; PROJETO
DE LEI Nº 12/17 – PREFEITO MUNICIPAL - Transfere os lotes de terrenos da classe
de bens de uso especiais de interesse social, assim declarados pelo Decreto nº 1.541, de
8 de setembro de 2005, para anexá-los à de bens de uso dominicais, como também
efetuar a sua alienação, e dá outras providências. (VOTAÇÃO: 2/3) – (CONTÉM
EMENDA). Colocada em discussão a emenda, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS
se manifestou (com início: 55:00 e término: 56:40). O Vereador Mário Wilson Fratta
solicitou ao autor da emenda para que pudesse assinar a emenda junto, o qual foi
acatado pelo autor, ninguém mais se manifestando a respeito foi posta em votação,
obtendo-se o seguinte resultado: Aprovada por unanimidade. Colocado em discussão
os Pareceres Favoráveis das Comissões Permanentes, ninguém se manifestando a
respeito foi posto em votação: Aprovados por unanimidade. Colocado em discussão o
mérito, ninguém se manifestando a respeito foi posto em votação: Aprovado por
unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 13/17 – SR. JOSÉ CARLOS DA SILVA – Institui
no Calendário Municipal a “Semana do Ciclista”, conforme especifica. (VOTAÇÃO:
MAIORIA SIMPLES). Colocado em discussão os Pareceres Favoráveis das Comissões
Permanentes, ninguém se manifestando a respeito foi posto em votação: Aprovados
por unanimidade. Colocado em discussão o mérito, ninguém se manifestando a
respeito foi posto em votação: Aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº
14/17 – PREFEITO MUNICIPAL - 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. (VOTAÇÃO: MAIORIA ABSOLUTA). O Vereador
Cristiano Alex Elias solicitou a retirada do mesmo para estudos, o qual foi aprovado
pelos demais Vereadores; PROJETO DE LEI Nº 15/17 – PREFEITO MUNICIPAL 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. (VOTAÇÃO: MAIORIA
ABSOLUTA). O Vereador Cristiano Alex Elias solicitou a retirada do mesmo para
estudos, o qual foi aprovado pelos demais Vereadores. Em seguida deu início à fase
destinada à EXPLICAÇÃO PESSOAL: Os Vereadores DR. JAYRO GOUVEIA
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GOULART FILHO, CRISTIANO ALEX ELIAS, ANTONIO GANZAROLLI FILHO e
JOSÉ LUIS NIERI se manifestaram (pronunciamento consta com início: 59:33 e
término: 1:06:37). O Presidente saudou a todos os presentes e não havendo mais nada
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 07/17.

ATA APROVADA NA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 02/05/2017.
JOSÉ LUIS NIERI
Presidente
MARCELO DONIZETE DUÓ
1º Secretário
Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
2º Secretário
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