CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 20 DE MARÇO DE 2017.
Presidente – José Luis Nieri
1° Secretário – Marcelo Donizete Duó
Aos 20 (vinte) dias do mês de março, do exercício de 2017 (dois mil e dezessete), na
Sala das Sessões “Presidente Tancredo de Almeida Neves”, foi realizada a 4ª (quarta)
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 3ª (terceira)
Sessão Legislativa Ordinária - realizada no dia 06 (seis) de março de 2017. Colocada
em discussão a respectiva ata, ninguém se manifestando a respeito, foi posta em
votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADA com ausência do vereador
CRISTIANO ALEX ELIAS. Em seguida, foi dado ciência do Expediente recebido do
Prefeito Municipal, encaminhando às Comissões Competentes:- PROJETO DE LEI
Nº 07/17 – 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 cinquenta reais) e dá
outras providências; PROJETO DE LEI Nº 08/17 – 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 09/17 – SR. MARCELO DONIZETE
DUÓ – Dispõe sobre a criação no âmbito do município de Pedreira, do “Dia
Municipal do Espiritismo”, conforme especifica; 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. EXPEDIENTE RECEDIDO DE
DIVERSOS - OFICIOS: Oficio do Prefeito Municipal, encaminhando resposta às
proposições apresentadas pelos Senhores Vereadores; Oficio do gabinete do Prefeito,
através da Secretaria Municipal de Planejamento, comunicando que em parceria com
a Caixa Econômica Federal, estará realizando um coffee brake dirigido aos
empresários do município no dia 28/03 às 09 horas; Oficio do Sindicato dos
Servidores Municipais, solicita agendamento de reunião com vereadores para o dia
29/03 a partir das 19 horas. O Presidente JOSÉ LUIS NIERI consultou os vereadores
sobre o agendamento da reunião com aparte do vereador CRISTIANO ALEX ELIAS
(com início em 05:36 e término em 07:30) o vereador CRISTIANO ALEX ELIAS se
pronunciou sobre o Ofício que trata sobre a indicação do novo Diretor geral do SAAE
(com início em 07:31 e término em 08:10), Em seguida, o Presidente deu ciência do
Ofício nº 64/2017, do Prefeito Municipal, indicando o Senhor José Moretti Netto para
o cargo de Diretor Geral do SAAE Pedreira (Serviço Autônomo de Água e Esgoto),
realizada a leitura do Oficio nº 64/17 pelo Presidente JOSÉ LUIS NIERI, foi colocado
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em discussão o Ofício nº 64/17 o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou
(com início em 09:12 e término em 11:49), o Presidente JOSÉ LUIS NIERI se
pronunciou com aparte do vereador CRISTIANO ALEX ELIAS (com início em 11:51 e
término em 13:04), em seguida o Ofício nº 64/17 foi retirado para melhor analise da
Casa. Após, foram deliberados os seguintes REQUERIMENTOS:- REQUERIMENTO
Nº 08/17 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO – Solicitando informações ao
Prefeito Municipal sobre a construção de cobertura e reforma da quadra poliesportiva
“José Carlos Berlofa”, localizada na Avenida Papa João XXIII, Parque Industrial
(Quadra do Piu-Piu). Colocado em discussão o vereador DR. JAYRO GOUVEIA
GOULART FILHO se pronunciou (com início em 13:37 e término em 14:04) ninguém
mais querendo fazendo uso da palavra, foi posto em votação, sendo APROVADO por
unanimidade. O vereador CRISTIANO ALEX ELIAS solicitando a palavra consultou o
Plenário a possibilidade de inclusão de Requerimento, após aprovação da Casa a
matéria foi para deliberação (com início em 14:19 e término em 15:02);
REQUERIMENTO Nº 09/17 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando
informações ao Prefeito Municipal que através da Autarquia SAAE, informe como
vem sendo executado o trabalho de descarte de malha asfáltica não utilizada pela
Autarquia, mais precisamente o local de envio e despejo, bem como os comprovantes
de remessa e descarte. Colocado em discussão e ninguém querendo fazer uso da
palavra foi colocado em votação, tendo sido Aprovado por unanimidade. Em seguida,
foi dado ciência das seguintes INDICAÇÕES, encaminhando-as aos setores
competentes:- INDICAÇÃO Nº 105/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ –
Solicitando os serviços de poda de árvores na rua Presidente Costa e Silva
(proximidades do nº 432 – Rua Sargento Alcides de Oliveira (próximo ao número 2);
INDICAÇÃO Nº 106/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Solicitando os
serviços de roçamento do mato na Quadra de Esportes da Vila Monte Alegre, bem
como as demais praças existentes na Vila Monte Alegre; INDICAÇÃO Nº 107/17 –
SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Solicitando a realização de benfeitorias na rua
que norteia a Praça defronte ao Posto 24 horas “Esso”; INDICAÇÃO Nº 108/17 – SR.
JOSÉ CARLOS DA SILVA – Solicitando o asfaltamento da parte danificada da rua
Alice Fávero, no Jardim Triunfo 79, desde a Padaria do Brecha até o Rancho da
Costela; INDICAÇÃO Nº 109/17 – SR. JOSÉ CARLOS DA SILVA – Solicitando o
asfaltamento da parte da rua Adriano Corsi, bem como se proceda a implantação de
galerias de escoamento de águas pluviais; INDICAÇÃO Nº 110/17 – SR. JOSÉ
CARLOS DA SILVA – Solicitando a implantação de boca de lobo e tubulação de
escoamento de águas pluviais atravessando a Estrada Municipal Fioravante Carlotti,
no trecho defronte ao Loteamento Terras di Castellari e o Restaurante do Peixe,
visando dar escoamento à toda água que desce do Loteamento; INDICAÇÃO Nº
111/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Solicitando melhorias na sinalização de
asfalto onde indica os devidos lugares para estacionamento de carros, motos e
deficientes; INDICAÇÃO Nº 112/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ –
Solicitando melhorias na sinalização das lombadas em toda a cidade; INDICAÇÃO
Nº 113/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Solicitando melhorias na creche
Henriqueta Ganzarolli, principalmente a capinagem do mato existente no local;
INDICAÇÃO Nº 114/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Solicitando a
capinagem do mato e nivelação no campo de futebol e melhorias na quadra de areia
na Escola Airton Policarpo; INDICAÇÃO Nº 115/17 – SR. JOSÉ LUIS NIERI –
Solicitando os serviços de melhorias em caráter de urgência quanto ao problema de
piso danificado (buraco) existente na Praça da Matriz Santana, bem como substituição
de lâmpadas queimadas na referida praça, sendo nas proximidades do
estabelecimento “Dr. Das Chaves” e uma defronte ao banco da Caixa Econômica
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Federal; INDICAÇÃO Nº 116/17 – SR. ANTONIO GANZAROLLI FILHO –
Solicitando que sejam adotadas as medidas necessárias e cabíveis, a fim de insculpir,
de forma indelével na história de Pedreira, aspectos relativos aos vultos que a
escreveram com o transcorrer de suas próprias vidas, que o Executivo Municipal
desenvolva todos os esforços para que os tantos pedreirenses patronos de entidades
que formam nossas forças, tenham uma síntese de suas histórias postas em
conhecimento público, estabelecendo-se nos estabelecimentos aos quais prestaram
seus nomes, uma espécie de nicho informativo que propicie à posteridade a
descoberta e o saber de fatos que marcaram suas trajetórias; INDICAÇÃO Nº 117/17 –
SR. JOSÉ LUIS NIERI – Reiterando solicitação de passagem de máquina no
acostamento de ambas as faixas de rolamento da Estrada Municipal Hamilton
Bernardes, trecho entre a Reciclagem e o Condomínio Residencial Vida Nova;
INDICAÇÃO Nº 118/17 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA – Solicitando melhorias
na iluminação da Praça Ângelo Ferrari, no centro da cidade; INDICAÇÃO Nº 119/17
– DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO – Solicitando implantar e
operacionalizar o programa de entrega de medicamentos a pessoas com dificuldade
de locomoção até a farmácia municipal a serem entregues por agentes de saúde;
INDICAÇÃO Nº 120/17 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO – Solicitando a
inclusão do teste do Zica Vírus no exame pré-natal em toda rede municipal de saúde,
bem como esclarecimentos em relação ao vírus na gestação; INDICAÇÃO Nº 121/17 –
DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO – Solicitando a implantação do
PROINFO (Laboratório de Informática em todas as escolas) criado pelo Ministério da
Educação – Portaria nº 522/MEC, de 09 de abril de 1997; INDICAÇÃO Nº 122/17 –
DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO – Solicitando estudos para adequar as
calçadas do município para que as mesmas tenham rampa de acesso para cadeirantes,
principalmente no centro da cidade; INDICAÇÃO Nº 123/17 – DR. JAYRO
GOUVEIA GOULART FILHO – Solicitando melhorias na cancha de bocha, troca do
piso de saibro, na Vila Monte Alegre; INDICAÇÃO Nº 124/17 – DR. JAYRO
GOUVEIA GOULART FILHO – Solicitando operação tapa buracos nos Altos de
Santa Clara e também a troca de lâmpadas queimadas; INDICAÇÃO Nº 125/17 – DR.
JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO – Solicitando os serviços de iluminação no
trecho da escadaria que liga o Bairro Santa Rosa ao Bairro Corcovado; INDICAÇÃO
Nº 126/17 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO – Solicitando os serviços de
roçamento na passagem que liga a Vila Monte Alegre com a Avenida Presidente Costa
e Silva (ao lado do antigo “De Casa”); INDICAÇÃO Nº 127/17 – SR. ANTONIO
FERMINO FILHO – Solicitando a realização de limpeza, poda, roçamento,
manutenção do gramado e jardim e retirada de entulho nas Praças “Irmãos Malavazi”
e “Tarvino Camilotti”, localizadas na Vila Monte Alegre; INDICAÇÃO Nº 128/17 –
SR. ANTONIO FERMINO FILHO – Solicitando a realização de limpeza e retirada de
entulho (cata bagulho) em diversas localidades da Vila Monte Alegre; INDICAÇÃO
Nº 129/17 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO – Solicitando os serviços de
iluminação na Rua Benedito Nieri, no Jardim São Jorge; INDICAÇÃO Nº 130/17 –
DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO – Solicitando avaliar mudança da faixa
de pedestre localizada na Rua São José, defronte ao Bar do Boiago, centro da cidade;
INDICAÇÃO Nº 131/17 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO – Solicitando
os serviços de retirada de entulhos na Rua Agostinho Cartarozzi, ao lado do nº 111, no
Jardim Andrade; INDICAÇÃO Nº 132/17 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART
FILHO – Solicitando a construção de uma boca de lobo na Rua Maria Pelatti Castelo,
altura do nº 231; INDICAÇÃO Nº 133/17 – SR. ANTONIO GANZAROLLI FILHO –
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Solicitando a realização de estudos no sentido de se proceder a mudança da Escola
Professor Arnaldo Rossi para outra localidade a ser definida pela Administração
Municipal; INDICAÇÃO Nº 134/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ –
Solicitando estudar a possibilidade de ser realizado uma análise das minas de água
existente no município e manter a população informada quais são as que podem e não
podem ser ingeridas; INDICAÇÃO Nº 135/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ –
Solicitando os serviços de melhorias da ponte de madeira ou a substituição da mesma
por uma ponte de ferro na Rua José Stranieri (defronte a Rua Felício Viaro), no Jardim
Ypê. O Presidente JOSÉ LUIS NIERI solicitou ao vereador ANTONIO GANZAROLLI
FILHO que o mesmo fizesse algum comentário sobre a INDICAÇÃO Nº 133/2017
(com início em 23:53 e término em 30:23). Após, o Vereador MARCELO DONIZETE
DUÓ solicitando a palavra consultou ao Plenário a possibilidade de inclusão de duas
Indicações (com início em 30:29 e término em 31:01), e tendo sido aprovado o mesmo
registrou as mesmas: INDICAÇÃO Nº 136/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ –
Solicitando em caráter de urgência melhorias que se fizerem necessárias em toda a
área externa e interna da Necrópole Santa Cruz (Cemitério Municipal); INDICAÇÃO
Nº 137/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Solicitando uma operação tapa
buracos no cruzamento da Rua Herbert Maya de Vasconcelos com Rua Silvestre Peron
(proximidades do acesso à Forte Academia) na Vila Monte Alegre. Após, foi dado
ciência das seguintes CORRESPONDÊNCIAS: Convite para a sessão de encerramento
do Parlamento Jovem; Da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Econômico – Convite para participar do Coffee Break do Desenvolvimento dia 28 de
março; Do ARES-PCJ – Encaminha Relatório de Atividades da Agência Reguladora;
Da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Pedreira – Convite para o 1º
Encontro da Assistência Social, dia 30 de março; Da Caixa Econômica Federal – Envia
documentos relativos à Termo de Compromisso, celebrado entre a Prefeitura e a
Caixa; Da Caixa Econômica Federal – Informa o crédito de recursos financeiros –
orçamento da União; Da Caixa Econômica Federal – Informa o crédito de recursos
financeiros – orçamento da União; Da Caixa Econômica Federal – Atualização
cadastral/institucional para comunicação eletrônica de liberação de recursos; Do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – COMUNICADOS CM017150,
CM011428/2017, informa liberação de recursos. Após iniciou-se a fase destinada a
PALAVRA LIVRE: o Presidente inscrito JOSÉ LUIS NIERI dispensou o uso da
palavra, o vereador inscrito CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou (com início em
33:33 e término em 36:04) o vereador MARCELO DONIZETE DUÓ solicitando
permissão se pronunciou (com início em 36:13 e término em 37:23), 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, deliberando
os PROJETOS EM 1º TURNO DE VOTAÇÃO: PROJETO DE LEI Nº 04/17 –
PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre desafetação de área, conforme especifica.
Pareceres já votados em sessão anterior. Colocado em discussão o mérito do PROJETO
DE LEI Nº 04/17, o vereador CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou (com início em
38:03 e término em 38:31) ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado
em votação, tendo sido Aprovado em 1º turno de votação por unanimidade dos
presentes. PROJETO DE LEI Nº 05/17 – PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre a
revogação da Lei Municipal nº 2.020, de 28 de abril de 1998, que disciplina
contratações para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público e
dá outras providências. Colocado em discussão os PARECERES FAVORAVEIS das
Comissões Permanentes, ninguém querendo fazer uso da palavra foram colocados em
votação, tendo sido Aprovados por unanimidade dos presentes. Colocado em
discussão o mérito do PROJETO DE LEI Nº 05/17, o Presidente JOSÉ LUIS NIERI se
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pronunciou (com início em 39:28 e término em 39:49) ninguém mais querendo fazer
uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido Aprovado em 1º turno de votação
por unanimidade dos presentes. PROJETO DE LEI Nº 06/17 – SR. ANTONIO
FERMINO FILHO – Denomina a Fonte localizada à Rua Santo Antonio de Posse com
o nome de “Nadir Pedro Nicoletti”. Colocado em discussão os PARECERES
FAVORAVEIS das Comissões Permanentes, ninguém querendo fazer uso da palavra
foram colocados em votação, tendo sido Aprovados por unanimidade dos presentes.
Colocado em discussão o mérito do PROJETO DE LEI Nº 06/17, o vereador
ANTONIO FERMINO FILHO se pronunciou (com início em 40:39 e término em
41:24) ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, tendo
sido Aprovado em 1º turno de votação por unanimidade dos presentes. Encerrandose a deliberação dos projetos constantes em pauta, iniciou-se a fase destinada a
EXPLICAÇÃO PESSOAL: o vereador inscrito ANTONIO GANZAROLLI FILHO se
pronunciou (com início em 41:58 e término em 42:59), o vereador inscrito Dr. JAYRO
GOUVEIA GOULART FILHO se pronunciou (com início em 43:10 e término em
47:23), o vereador inscrito JOSÉ LUIS NIERI se pronunciou (com início em 47:27 e
término em 48:10), o vereador inscrito CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou (com
início em 48:14 e término em 49:42). Encerrando-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. 05/2017.

ATA APROVADA NA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 03/04/2017.
JOSÉ LUIS NIERI
Presidente
MARCELO DONIZETE DUÓ
1º Secretário
Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
2º Secretário
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