CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES

14ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 20 DE AGOSTO DE 2018.
Presidente – José Luis Nieri
1° Secretário – Marcelo Donizete Duó
Aos 20 (vinte) dias do mês de agosto, do exercício de 2018 (dois mil e dezoito), na Sala
das Sessões “Vereador Dario Gomes de Oliveira”, foi realizada a 14ª (décima 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 13ª (décima
terceira) Sessão Legislativa Ordinária - realizada no dia 06 (seis) de agosto 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 76/18 – Institui o
Sistema de Estacionamento Rotativo, nas vias e logradouros públicos do Município de
Pedreira; PROJETO DE LEI Nº 77/18 – Autoriza o Executivo a custear despesa de
viagem da modelo mirim pedreirense Yasmin Karoline Santos para participação no
Concurso “Little Miss Nations 2018 e Little Princess of the Sea 2018”; e PROJETO DE
LEI Nº 78/18 – Autoriza o Executivo a custear despesa de viagem da modelo
pedreirense Maria Eduarda Vazan para representar o Brasil no Concurso “Little Miss
Nations 2018 e Little Princess of the Sea 2018”. Após, foi dado ciência do
EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS SENHORES VEREADORES, encaminhando
às Comissões Competentes:- SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 48/18 –
Vereadores Márcia Regina Lima Galvão e José Carlos da Silva – Dispõe sobre a
proibição da utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que causem
poluição sonora como estouro e estampidos, acima de 65 decibéis, no município de
Pedreira e dá outras providências; e PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL Nº 02/18 – Vereadores José Luis Nieri, Cristiano Alex Elias, Marcelo
Donizete Duó e Mário Wilson Fratta – Altera a redação do inciso IV do Art. 38 da Lei
Orgânica do Município de Pedreira, conforme especifica. Em seguida, o Presidente
comunicou que cópia de Ofícios encontrava-se na tribuna de cada Vereador. Após, foi
dado ciência das INDICAÇÕES, encaminhando-as aos setores competentes:- nº 94/18
– Vereador José Carlos da Silva – solicitando a operação tapa-buracos nas ruas
internas do Conjunto Residencial Santa Maria; nº 95/18 – Vereador José Carlos da
Silva – solicitando a operação tapa-buracos em todas as ruas do Bairro Santa Rosa; nº
96/18 – Vereador Marcelo Donizete Duó – solicitando a implantação de um bueiro na
Rua Fernando Ferreira, localizada no Bairro Shigueo Kobayashi; e nº 97/18 – Vereador
Mário Wilson Fratta – solicitando a aquisição do produto “Concreto Betuminoso
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Usinado” (asfalto pronto), aplicação a frio, pacote de 25 quilos ou mais, para
realização de operação tapa-buracos de pequeno e médio porte da Prefeitura
Municipal e SAAE. Solicitando a palavra, o Vereador MÁRIO WILSON FRATTA
abordou a respeito da Indicação nº 97/18 de sua autoria (manifestação consta com
início em 04:42 e término em 05:57). Em seguida, foram deliberadas as seguintes
MOÇÕES:- Nº 85/18 – Vereadores Mário Wilson Fratta, Antonio Ganzarolli Filho e
demais Vereadores – consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento do exVereador Dr. José Nazareno Oazi; Nº 88/18 – Vereador Antonio Fermino Filho e
demais Vereadores – consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento do Senhor
Gerson Silvério de Castro; e Nº 89/18 – Vereador Antonio Fermino Filho e demais
Vereadores – consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento do Senhor José
Antonio de Souza, sendo encaminhadas às famílias enlutadas. Solicitando a palavra,
os Vereadores MÁRIO WILSON FRATTA e ANTONIO GANZAROLLI FILHO
abordaram sobre a moção de pesar pelo falecimento do ex-Vereador Dr. José
Nazareno Oazi, relatando a sua história em Pedreira (manifestação consta com início
em 06:54 e término em 08:42). Em seguida, foram deliberadas as seguintes MOÇÕES
DE CONGRATULAÇÕES:- Nº 84/18 – Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho –
consigna em ata, votos de congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
de Pedreira – Hamilton Bernardes Júnior, bem como à Secretaria Municipal de
Cultura, extensivo a todos os seus colaboradores, pelo apoio prestado para a
realização da “6ª Marcha para Jesus”, no último dia 04 de agosto de 2018, na Praça
Angelo Ferrari. Colocada em discussão a respectiva moção, os Vereadores Marcelo
Donizete Duó e Cristiano Alex Elias solicitaram permissão para subscrever a moção e
a solicitação foi acatada. Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posta em
votação, sendo APROVADA por unanimidade. Nº 86/18 – Vereador Mário Wilson
Fratta – consigna em ata, votos de congratulações ao Excelentíssimo Senhor Hamilton
Bernardes Júnior, Prefeito Municipal, bem como ao Senhor José Wlademir Lúcio,
Administrador do Cemitério Santa Cruz e Senhor Geraldo Luís Nalon – Secretário
Municipal de Meio Ambiente, pelas melhorias que foram realizadas no Cemitério,
principalmente quanto à limpeza do local. Colocada em discussão a respectiva moção,
o Vereador MÁRIO WILSON FRATTA relatou sobre a limpeza do cemitério
(manifestação consta com início em 10:30 e término em 10:42). Ninguém mais se
manifestando a respeito, foi posta em votação, sendo APROVADA por unanimidade.
Nº 87/18 – Vereador Marcelo Donizete Duó – consigna em ata, votos de
congratulações à Escola de Artes “Ophicina da Dança”, em nome da Professora de
Dança Helena Beatriz Fernandes Fabrin, pelo brilhante espetáculo musical “Moana –
Um Mar de Emoções – Festival 2018”, realizado nos dias 11 e 12 de agosto, na cidade
de Jaguariúna. Colocada em discussão a respectiva moção, ninguém se manifestando
a respeito, foi posta em votação, sendo APROVADA por unanimidade. E Nº 90/18 –
Vereador Marcelo Donizete Duó – consigna em ata, votos de congratulações ao Líder
de Jovens Douglas dos Santos, pelo brilhante Congresso de Jovens da Assembleia de
Deus Ministério de Madureira, realizado nos últimos dias 04 e 05 de agosto. Colocada
em discussão a respectiva moção, ninguém se manifestando a respeito, foi posta em
votação, sendo APROVADA por unanimidade. Solicitando a palavra, o Vereador
CRISTIANO ALEX ELIAS requereu anuência para incluir três requerimentos na pauta
desta Sessão. O Presidente consultou o Plenário e a solicitação foi acatada
(manifestação consta com início em 12:16 e término em 12:25). Desta forma, foram
deliberados os seguintes REQUERIMENTOS:- Nº 58/18 – Vereador Cristiano Alex
Elias – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre a solicitação de construção
do obstáculo (lombada) na Avenida Antonio Serafim Petean, mais precisamente na
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altura do número 2.280 (Garden Food & Drinks). Colocado em discussão o referido
requerimento, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS expôs os motivos que o levou a
apresentar mencionada solicitação (manifestação consta com início em 13:57 e
término em 16:51). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posto em votação,
sendo APROVADO por unanimidade. Nº 59/18 – Vereador Cristiano Alex Elias –
Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre empresas contratadas para o
estudo das alterações no trânsito do município de Pedreira. Colocado em discussão o
referido requerimento, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS expôs os motivos que o
levou a apresentar mencionada solicitação (manifestação consta com início em 17:55
e término em 20:17). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posto em votação,
sendo APROVADO por unanimidade. E Nº 60/18 – Vereador Cristiano Alex Elias –
Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre as empresas prestadoras de
serviço de limpeza urbana, manutenção e poda de árvores das vias públicas no
município de Pedreira. Colocado em discussão o referido requerimento, o Vereador
CRISTIANO ALEX ELIAS expôs os motivos que o levou a apresentar mencionada
solicitação (manifestação consta com início em 21:15 e término em 23:35). Ninguém
mais se manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo APROVADO por
unanimidade. Após, foi dado ciência da seguinte correspondência encaminhada a esta
Casa Legislativa:- Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –
informando sobre a liberação de recursos financeiros (CM163091/2018). 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
julho/2018, bem como o Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal de
Pedreira referente ao mês de junho/2018. Encerrando-se as correspondências, iniciouse à fase da Palavra Livre. Estando inscrito apenas o Vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS, o mesmo abordou diversos assuntos, entre eles a falta de respeito que algumas
Secretarias estão tendo com a população, fazendo mudanças no trânsito sem avisar
aos cidadãos com antecedência, mencionando também sobre o projeto referente ao
estacionamento rotativo, sendo a sua manifestação complementada pelo Vereador
MÁRIO WILSON FRATTA (manifestação consta com início em 24:31 e término em
35:00). Solicitando a palavra, o Vereador MARCELO DONIZETE DUÓ disse que
concordava com a colocação do Vereador Cristiano Alex Elias, salientando que ele
também tem sido constantemente questionado pela população sobre as alterações no
trânsito (manifestação consta com início em 35:03 e término em 37:55). Os
Vereadores MÁRIO WILSON FRATTA, CRISTIANO ALEX ELIAS, MARCELO
DONIZETE DUÓ e o PRESIDENTE JOSÉ LUIS NIERI abordaram sobre qual seria o
departamento responsável pelo trânsito de nossa cidade e a forma como esse
departamento tem trabalhado (manifestação consta com início em 37:56 e término
em 44:45). 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 PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 04/18 – Vereador José Luis
Nieri - Altera a redação do Artigo 126 do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Pedreira – em votação única. Inicialmente foi deliberada a EMENDA Nº 01/18 –
MODIFICATIVA – de autoria do Vereador Cristiano Alex Elias. O PRESIDENTE
esclareceu que o referido projeto apenas altera o horário de apresentação das matérias
para a Sessão devido à necessidade de divulgação no Diário Oficial do Município e a
emenda do Vereador Cristiano Alex Elias permite a apresentação de requerimentos no
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dia da realização da Sessão, tendo em vista que a pauta será encerrada às 14
(quatorze) horas (manifestação consta com início em 45:08 e término em 46:25).
Colocada em discussão a referida Emenda, ninguém se manifestando a respeito, foi
posta em votação, sendo APROVADA por unanimidade. Após, o Presidente informou
que os pareceres das Comissões Permanentes já haviam sido votados e aprovados na
13ª Sessão Ordinária, realizada no dia 06 (seis) de agosto de 2018. Colocado em
discussão o mérito do projeto, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em
votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade com a
inclusão da Emenda nº 01/18 - em votação única. Em seguida, foram deliberados os
seguintes projetos em 2º turno de votação:- PROJETO DE LEI Nº 62/18 – Vereador
Marcelo Donizete Duó – Dispõe sobre denominação de Creche Municipal, situada no
Bairro Vale Verde, com o nome de “Eva Dirce Marinelli Policarpo”, conforme
especifica. Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se manifestando a
respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 63/18 – Prefeito Municipal – Altera e acresce
disposições ao Anexo IV – Atribuições dos Cargos de Provimento Efetivo – da Lei nº
3.422, de 10 de abril de 2014, que dispõe sobre o Regime Interno e a estruturação
administrativa e plano de cargos, empregos e salários do Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Pedreira – SAAE. Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se
manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:APROVADO por unanimidade. E PROJETO DE LEI Nº 64/18 – Prefeito Municipal –
Autoriza o Executivo a custear despesa de viagem da Bailarina Pedreirense Maria
Julia Pasini da Silva para participação no “Festival de Danza Del Merconsur” na
cidade de Puerto Iguazu na Argentina. Colocado em discussão o mérito do projeto,
ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte
resultado:- APROVADO por unanimidade. Após, foram deliberados os seguintes
projetos em 1º turno de votação:- PROJETO DE LEI Nº 65/18 – Vereador Mário
Wilson Fratta – Denomina a rua que tem início no cruzamento das Ruas Francisco
Tasso e Vicente Melzani e término na Estrada da Boa Vista com o nome de Professora
Maribel Aparecida Gonçalves Jampaulo e dá outras providências. 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 66/18 – Prefeito Municipal
- Dispõe sobre o licenciamento ambiental e construtivo para a instalação de estruturas
de Suporte das Estações Rádio Base e dá outras providências. 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, o Vereador CRISTIANO
ALEX ELIAS apenas esclareceu sobre o que se tratava a matéria, sendo a sua
colocação complementada pelo PRESIDENTE (manifestação consta com início em
51:34 e término em 52:07). Ninguém mais 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 67/18 – Prefeito Municipal - Dispõe sobre a
desafetação da área que especifica e autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis e dá
outras providências. 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, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS solicitou a sua retirada por
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ter algumas dúvidas a respeito, sendo a sua colocação complementada pelo
PRESIDENTE (manifestação consta com início em 53:05 e término em 56:25). Desta
forma, foi colocado em discussão o pedido de retirada do Projeto de Lei nº 67/18 Dispõe sobre a desafetação da área que especifica e autoriza o Poder Executivo a
alienar imóveis e dá outras providências, de autoria do Prefeito Municipal, a pedido
do Vereador Cristiano Alex Elias. Ninguém se manifestando a respeito, foi posto em
votação, sendo aprovado por unanimidade. Assim sendo, o Projeto de Lei nº 67/18 foi
RETIRADO da pauta desta Sessão. O PRESIDENTE solicitou o encaminhamento de
um ofício ao Executivo Municipal requerendo esclarecimentos sobre a finalidade da
referida desafetação. Em seguida, o Presidente, atendendo solicitação do Vereador
Cristiano Alex Elias, comunicou que os projetos a seguir seriam deliberados em bloco,
considerando que um é atrelado ao outro. PROJETO DE LEI Nº 68/18 – Prefeito
Municipal - Dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor de R$
640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais) e PROJETO DE LEI Nº 69/18 – 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. 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 dos projetos, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS apenas
esclareceu sobre o que se tratava a matéria, sendo a sua colocação complementada
pelo PRESIDENTE (manifestação consta com início em 57:30 e término em 57:52).
Ninguém mais se manifestando a respeito, foram votados, sendo APROVADOS por
unanimidade em 1º turno de votação. PROJETO DE LEI Nº 70/18 – Prefeito Municipal
- Dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) e PROJETO DE LEI Nº 71/18 – 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. 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 dos
projetos, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS apenas esclareceu sobre o que se
tratava a matéria, sendo a sua colocação complementada pelo PRESIDENTE
(manifestação consta com início em 59:26 e término em 59:44). Ninguém mais se
manifestando a respeito, foram votados, sendo APROVADOS por unanimidade em 1º
turno de votação. PROJETO DE LEI Nº 72/18 – Prefeito Municipal - Dispõe sobre a
criação de crédito adicional suplementar no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil
reais) e PROJETO DE LEI Nº 73/18 – 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. 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 dos projetos, o Vereador CRISTIANO
ALEX ELIAS apenas esclareceu sobre o que se tratava a matéria (manifestação consta
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com início em 01:00:45 e término em 01:01:01). Ninguém mais se manifestando a
respeito, foram votados, sendo APROVADOS por unanimidade em 1º turno de
votação. PROJETO DE LEI Nº 74/18 – Prefeito Municipal - Dispõe sobre a criação de
crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.210.000,00 (um milhão, duzentos e dez
mil reais) e PROJETO DE LEI Nº 75/18 – 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. Inicialmente
foram colocados em discussão os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes.
Ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação, sendo aprovados por
unanimidade. O PRESIDENTE esclareceu sobre o que se tratava a matéria
(manifestação consta com início em 01:02:24 e término em 01:02:55), colocando em
discussão o mérito. Ninguém se manifestando a respeito, foram votados, sendo
APROVADOS por unanimidade em 1º turno de votação. Encerrando-se a deliberação
dos projetos constantes em pauta, iniciou-se 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. 14/2018.

ATA APROVADA NA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 03/09/2018.
JOSÉ LUIS NIERI
Presidente
MARCELO DONIZETE DUÓ
1º Secretário
Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
2º Secretário
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