CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES
9ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 20 DE JUNHO DE 2016
Presidente – José Luiz Serra
1° Secretário – Luis Henrique Araujo
Aos 20 (vinte) dias do mês de junho, do exercício de 2016 (dois mil e dezesseis), na
Sala das Sessões “Presidente Tancredo de Almeida Neves”, foi realizada a 9ª (nona)
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA. Determinado pelo Presidente a feitura da
chamada e tendo sido a mesma executada, constataram-se as seguintes presenças:ALESSANDRO LUÍS DE GODOY, ANTONIO GANZAROLLI FILHO, CRISTIANO
ALEX ELIAS, Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO, JOSÉ LUIS NIERI, JOSÉ
LUIZ SERRA, LUIS HENRIQUE ARAUJO, MANOEL SOUSA OLIVEIRA e
MARCELO CESAR DANTAS CELLOTO. Aberta a Sessão, na forma regimental, pelo
Presidente José Luiz Serra, o mesmo iniciou a fase destinada ao Expediente deliberando
a seguinte ATA:- Ata da 8ª Sessão Legislativa Ordinária, realizada no dia 06 de junho
de 2016. Colocada em discussão a respectiva ata e ninguém se manifestando a
respeito, foi posta em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- aprovada por
unanimidade. O Presidente comunicou aos senhores vereadores que cópias dos
ofícios do Prefeito Municipal em respostas às proposituras se encontravam nas
tribunas. Em seguida foi colocado em deliberação o seguinte Requerimento:REQUERIMENTO Nº 20/16 – SR. JOSÉ LUIS NIERI – Solicitando informações sobre
a falta de “bolsas de colostomia” na Central de Saúde. Colocado em discussão o
respectivo requerimento, o autor da matéria, Vereador JOSÉ LUIS NIERI se
pronunciou a respeito (manifestação consta na íntegra com início em 02:03 e término
em 03:42). Ninguém mais se manifestando a respeito do requerimento, foi posto em
votação, obtendo-se o seguinte resultado: aprovado por unanimidade. Após, foi dado
ciência das seguintes MOÇÕES DE PESAR, encaminhando-as às famílias enlutadas:MOÇÃO Nº 128/16 – SR. JOSÉ LUIZ SERRA E DEMAIS VEREADORES –
Consignam em Ata, votos de pesar pelo falecimento do Sr. Dorival Aparecido Bueno
da Silva; MOÇÃO Nº 129/16 – SR. JOSÉ LUIZ SERRA E DEMAIS VEREADORES –
Consignam em Ata, votos de pesar pelo falecimento da criança Victória Aline Ribeiro;
MOÇÃO Nº 131/16 – SR. JOSÉ LUIZ SERRA E DEMAIS VEREADORES –
Consignam em Ata, votos de pesar pelo falecimento do Sr. José Eduardo Pieri;
MOÇÃO Nº 132/16 – SR. JOSÉ LUIZ SERRA E DEMAIS VEREADORES –
Consignam em Ata, votos de pesar pelo falecimento da criança Vitória Fernanda de
Souza; MOÇÃO Nº 133/16 – SR. JOSÉ LUIZ SERRA E DEMAIS VEREADORES –
Consignam em Ata, votos de pesar pelo falecimento do Sr. José dos Anjos Netto;
MOÇÃO Nº 134/16 – SR. JOSÉ LUIZ SERRA E DEMAIS VEREADORES –
Consignam em Ata, votos de pesar pelo falecimento do Sr. Paulo Cezar Tasso;
MOÇÃO Nº 135/16 – SR. JOSÉ LUIZ SERRA E DEMAIS VEREADORES –
Consignam em Ata, votos de pesar pelo falecimento do Sr. Joaquim Ribeiro de Souza;
MOÇÃO Nº 136/16 – SR. JOSÉ LUIZ SERRA E DEMAIS VEREADORES –
Consignam em Ata, votos de pesar pelo falecimento da Sra. Madalena de Lourdes
Nicioli; MOÇÃO Nº 139/16 – SR. JOSÉ LUIZ SERRA E DEMAIS VEREADORES –
Consigna em Ata, votos de pesar pelo falecimento do Sr. Fernando de Carvalho;
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MOÇÃO Nº 140/16 – SR. JOSÉ LUIZ SERRA E DEMAIS VEREADORES –
Consignam em Ata, votos de pesar pelo falecimento do Sr. Aparecido Caetano;
MOÇÃO Nº 141/16 – SR. JOSÉ LUIZ SERRA E DEMAIS VEREADORES –
Consignam em Ata, votos de pesar pelo falecimento do Sr. Benedito Oscar Anibal. Na
sequência foram colocadas em deliberação as seguintes MOÇÕES DIVERSAS:
MOÇÃO Nº 137/16 – SR. LUIS HENRIQUE ARAUJO – Consigna em ata, votos de
congratulações ao Sargento PM Edevaldo Carlos Bizo, em reconhecimento a sua
promoção a aluno oficial da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Colocada
em discussão a respectiva Moção e ninguém se manifestando a respeito, foi posta em
votação, obtendo-se o seguinte resultado: aprovada por unanimidade. MOÇÃO Nº
138/16 – SR. LUIS HENRIQUE ARAUJO – Consigna em ata, votos de congratulações
ao 1º Sargento PM Edinaldo Eleotério da Costa, em reconhecimento a sua nomeação à
Comandante do Batalhão da Polícia Militar de Pedreira. Colocada em discussão a
respectiva Moção e 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:- Da Caixa
Econômica Federal – Informa sobre a contratação – OGU 1001.628-94; Do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo – Encaminha cópia das peças dos autos da contratação
entre a Prefeitura Municipal de Pedreira e a Com. Engenharia e Comércio Ltda. Foi
comunicado que se encontrava à disposição dos Senhores Vereadores o Balancete
Financeiro e da Despesa da Câmara Municipal de Pedreira referente ao mês de maio
de 2016, assim como o Relatório de uso do veículo oficial da Câmara Municipal de
Pedreira referente ao mês de maio de 2016. Encerrando-se as correspondências,
iniciou-se à fase destinada à Palavra Livre. O Vereador LUIS HENRIQUE ARAUJO se
manifestou (pronunciamento consta com início: 10:05 e término: 10:58). O Vereador
DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO também se manifestou (pronunciamento
consta com início: 11:09 e término: 14:18). O Vereador ALESSANDRO LUÍS DE
GODOY dispensou a palavra. O próximo inscrito, Vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS usou da palavra (pronunciamento consta com início: 14:32 e término: 16:35).
Os Vereadores MANOEL SOUSA OLIVEIRA e JOSÉ LUIS NIERI dispensaram a
palavra. Após 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, foi deliberado inicialmente
o PARECER FAVORÁVEL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO – PROCESSO TC – 498/026/14 - referente às Contas da Prefeitura Municipal
de Pedreira, exercício financeiro de 2014. Colocado em discussão o respectivo Parecer,
o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS solicitou a retirada do mesmo. Posto em
discussão o pedido do Vereador e ninguém se manifestando a respeito, foi colocado
em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- aprovada por unanimidade dos
presentes, com voto contrário do Vereador Manoel Sousa Oliveira a retirada do
Parecer do Tribunal de Contas da pauta desta Sessão. Após foi deliberado o
PROJETO EM REDAÇÃO FINAL:- PROJETO DE LEI Nº 09/16 – PREFEITO
MUNICIPAL – Estabelece as Diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei
Orçamentária do município de Pedreira para o exercício de 2017 e dá outras
providências. Colocado em discussão o mérito do respectivo Projeto e ninguém se
manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:
aprovado por unanimidade – com Redação Final. Em seguida foram deliberados em
2º turno de votação os seguintes Projetos:- PROJETO DE LEI Nº 11/16 – MESA
DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL – Fixa o subsídio dos Vereadores da
Câmara Municipal de Pedreira para a Legislatura 2017-2020. Colocado em discussão o
mérito do respectivo Projeto, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou
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(manifestação consta com início: 19:30 e término: 19:52). Ninguém mais se
manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:
aprovado por unanimidade – 2° turno de votação. PROJETO DE LEI Nº 12/16 –
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL – Fixa o subsídio do Prefeito, VicePrefeito e Secretários Municipais de Pedreira para a Legislatura 2017-2020. Colocado
em discussão o mérito do respectivo Projeto e ninguém se manifestando a respeito, foi
posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado: aprovado por unanimidade – 2°
turno de votação. Na sequência foram deliberados em 1º turno de votação os
seguintes Projetos:- PROJETO DE LEI Nº 05/16 – PREFEITO MUNICIPAL – Dispõe
sobre limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos e
sobre a implantação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações; altera
a Lei Municipal nº 2.349/2003 e dá outras providências. Inicialmente foram
deliberados os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes. Colocados em
discussão os respectivos pareceres e ninguém se manifestando a respeito, foram
postos em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- aprovados por unanimidade.
Em seguida foi colocado em discussão o mérito do Projeto. Os Vereadores MARCELO
CESAR DANTAS CELLOTO e JOSÉ LUIS NIERI se manifestaram (pronunciamentos
constam com início: 21:34 e término: 23:14). Após, o Vereador José Luis Nieri solicitou
a retirada do respectivo Projeto. Posto em discussão o pedido do Vereador e ninguém
se manifestando a respeito, foi colocado em votação, obtendo-se o seguinte resultado:aprovada por unanimidade a retirada do Projeto de Lei nº. 05/16 da pauta desta
Sessão. PROJETO DE LEI Nº 13/16 – PREFEITO MUNICIPAL - Altera a Lei
Municipal nº 2.764, de 27 de dezembro de 2007, conforme especifica. Inicialmente foi
deliberada a Emenda nº. 01/16 ao respectivo Projeto, de autoria do Vereador José Luis
Nieri. Colocada em discussão a respectiva emenda em deliberação e ninguém se
manifestando a respeito, foi posta em votação, obtendo-se o seguinte resultado:aprovada por unanimidade. Em seguida foram deliberados os pareceres favoráveis
das Comissões Permanentes. Colocados em discussão os respectivos pareceres e
ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação, obtendo-se o seguinte
resultado:- aprovados por unanimidade. Após, foi colocado em discussão o mérito do
respectivo Projeto. Houve manifestação do Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS
(pronunciamento consta com início: 25:47 e término: 26:35). Ninguém mais se
manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:aprovado por unanimidade dos presentes, com votos contrários dos Vereadores
Cristiano Alex Elias e Marcelo Cesar Dantas Celloto – 1º turno de votação. PROJETO
DE LEI Nº 14/16 – SR. MANOEL SOUSA OLIVEIRA – Dispõe sobre denominação
do Campo de Areia, localizado no Jardim Marajoara com o nome de “Wesley Felipe
dos Santos”, conforme especifica. Inicialmente foram deliberados os pareceres
favoráveis das Comissões Permanentes. Colocados em discussão os respectivos
pareceres e ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação, obtendo-se
o seguinte resultado:- aprovados por unanimidade. Colocado em discussão o mérito
do respectivo Projeto o Vereador JOSÉ LUIS NIERI se manifestou solicitando ao
proponente do Projeto que falasse brevemente sobre a pessoa que estaria recebendo a
denominação do campo de areia. Acatando o pedido, o Vereador MANOEL SOUSA
OLIVEIRA se manifestou, com aparte do Vereador MARCELO CESAR DANTAS
CELLOTO (pronunciamentos constam com início: 27:40 e término: 29:33). Ninguém
mais se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte
resultado:- aprovado por unanimidade – 1º turno de votação. PROJETO DE LEI Nº
15/16 – SR. MANOEL SOUSA OLIVEIRA – Dispõe sobre denominação de Academia
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da Saúde, localizada no Bairro Rainha da Paz com o nome de “Maria Aparecida
Tessari Aureliano”, conforme especifica. Inicialmente foram deliberados os pareceres
favoráveis das Comissões Permanentes. Colocados em discussão os respectivos
pareceres e ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação, obtendo-se
o seguinte resultado:- aprovados por unanimidade. Após, foi colocado em discussão
o mérito do respectivo Projeto e ninguém se manifestando a respeito, foi posto em
votação, obtendo-se o seguinte resultado:- aprovado por unanimidade – 1º turno de
votação. PROJETO DE LEI Nº 16/16 – PREFEITO MUNICIPAL - Autoriza o Poder
Executivo Municipal a celebrar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, e dá outras providências. Inicialmente foram deliberados os pareceres
favoráveis das Comissões Permanentes. Colocados em discussão os respectivos
pareceres e ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação, obtendo-se
o seguinte resultado:- aprovados por unanimidade. Após, foi colocado em discussão
o mérito do respectivo Projeto e ninguém se manifestando a respeito, foi posto em
votação, obtendo-se o seguinte resultado:- aprovado por unanimidade – 1º turno de
votação. Em seguida deu início à fase destinada à EXPLICAÇÃO PESSOAL: Os
Vereadores Dr. JAYRO GOUVEIA GOURLART FILHO e ALESSANDRO LUÍS DE
GODOY desejaram a todos uma boa noite. O Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS
dispensou a palavra. O Vereador MANOEL SOUSA OLIVEIRA se manifestou (com
início: 31:44 e término: 33:55). O Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS solicitou a
palavra e fez seu pronunciamento (com início: 34:02 e término: 35:08). O Vereador
ANTONIO GANZAROLLI FILHO se manifestou também (com início: 35:16 e
término: 35:51). O Vereador JOSÉ LUIS NIERI dispensou a palavra. O Presidente fez
um agradecimento a todos da plateia e em especial à Guarda Municipal que está
sempre presente nos trabalhos deste Legislativo. 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. 12/2016.
ATA APROVADA NA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 04/07/2016.
JOSÉ LUIZ SERRA
Presidente
LUIS HENRIQUE ARAUJO
1º Secretário
MARCELO CESAR DANTAS CELLOTO
2º Secretário
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