CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES
5ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 22 DE ABRIL DE 2020.
Presidente – CRISTIANO ALEX ELIAS
1° Secretário – JOSÉ LUIS NIERI
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril, do exercício de 2020 (dois mil e vinte), na
Sala das Sessões “Vereador Dario Gomes de Oliveira”, foi realizada a 5ª (quinta)
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA. Determinado pelo Presidente a realização da
chamada e tendo sido a mesma executada, constataram-se as seguintes presenças:ALESSANDRO LUIS DE GODOY, ANTONIO FERMINO FILHO, ANTONIO
GANZAROLLI FILHO, CRISTIANO ALEX ELIAS, Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART
FILHO, 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, iniciando-se pela
deliberação do EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS SENHORES VEREADORES:
ANTEPROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 01/2020- SR. CRISTIANO ALEX
ELIAS - Concede remissão temporária de créditos tributários em razão da pandemia
de covid-19 (corona vírus) e dos respectivos decretos de emergência, calamidade
pública e de quarentena municipal e estadual, conforme especifica. Após passou-se
para o EXPEDIENTE RECEBIDO DO PREFEITO MUNICIPAL: PROJETO DE LEI Nº
29/2020 – SR. PREFEITO MUNICIPAL – Dispõe sobre a contratação por tempo
determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público,
nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal (REQUERIMENTO DE
URGÊNCIA ESPECIAL). Após, foram deliberados os REQUERIMENTOS:
REQUERIMENTO Nº 12 /20 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO Solicitando ao Prefeito Municipal Hamilton Bernardes Junior para que por meio a
Secretaria Municipal de Saúde apresente esclarecimentos quanto a seguinte questão.
Em complemento às inúmeras estratégias que estão sendo adotadas pelo município no
combate a pandemia (corona vírus), como o município vem acompanhando a questão
da fiscalização de higienização dos veículos ônibus coletivo que prestam serviços nas
linhas do município, tanto ao saírem das garagens, como a higienização ao longo do
dia a dia de trabalho dos mesmos, bem como a observância do respeito ao
distanciamento social entre os usuários dentro das lotações do transporte. As
empresas estão também fornecendo ao usuário do sistema “álcool gel”, mascaras,
enfim quais as ações que estão sendo concretizadas neste importante centro que
propicia inevitavelmente a aglomeração diária de milhares de pessoas. Colocado em
discussão o vereador MARCELO DONIZETE DUÓ e o Presidente CRISTIANO ALEX
ELIAS solicitaram a possibilidade de estarem assinando em conjunto a proposição,
ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido
aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 13 /20 – SR. JOSÉ LUIS NIERI Solicitando seja a proposição encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal Hamilton
Bernardes Júnior, para que mantenha contato junto aos responsáveis pelo “Portal
Transparência – Funpebe, SAAE e Prefeitura Municipal” objetivando o esclarecimento
quanto a veracidade ou não das informações que chegaram a este vereador, de que o
programa vem apresentando instabilidade e consequente falha na tentativa de acesso
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a links de informação, e em caso afirmativo, informar quais os motivos e quais as
providências estão sendo tomadas visando sanar tal falha. Colocado em discussão o
Presidente CRISTIANO ALEX ELIAS e o vereador MARCELO DONIZETE DUÓ
solicitaram a possibilidade de estarem assinando em conjunto a proposição (com
inicio em 6:00 e término em 06:39), ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação, tendo sido Aprovado por unanimidade. O Presidente
CRISTIANO ALEX ELIAS solicitou a possibilidade de inclusão de Requerimentos em
pauta para discussão e votação (com início em 06:56 e término em 09:11) sendo
aprovado passou a ser deliberado o REQUERIMENTO Nº 14/2020 – SR.
CRISTIANO ALEX ELIAS - Solicitando seja a proposição encaminhada ao Senhor
Prefeito Municipal Hamilton Bernardes Júnior, para que através do Departamento
competente, encaminhe a este vereador o que se segue: Qual o número de cargos
comissionados nomeados pelo Executivo Municipal na data de 22 de abril, a qual
Secretaria Municipal o mesmo fora nomeado e qual a função deverá exercer?.
Colocado em discussão ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em
votação, tendo sido Aprovado por unanimidade. O Presidente CRISTIANO ALEX
ELIAS solicitou a possibilidade de inclusão de Requerimento em pauta para votação
(com início em 09:35 e término em 11:03) sendo aprovado passou a ser deliberado o
REQUERIMENTO Nº 15 /2020 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS - Solicitando seja a
proposição encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal Hamilton Bernardes Júnior,
para que através do Departamento competente, encaminhe a este vereador o que se
segue: Ocorreu por parte do Executivo Municipal a dispensa de servidores de cargos
comissionados no período compreendido de 01 de janeiro à 10 de abril do presente
exercício? Caso afirmativo informar o nome dos servidores em comissão dispensados
das funções, e respectivos valores pagos pela rescisão. Colocado em discussão
ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido
Aprovado por unanimidade. Após iniciou-se a fase destinada a PALAVRA LIVRE,
não havendo inscritos, o Presidente CRISTIANO ALEX ELIAS fez um breve
pronunciamento (com início em 11:41 e término em 12:48) após, comunicou que o
tempo destinado ao Expediente havia se encerrado, passando diretamente para a
ORDEM DO DIA desta Sessão, deliberando os PROJETOS EM REQUERIMENTO
DE URGÊNCIA ESPECIAL: PROJETO DE LEI Nº 29/2020 – SR. PREFEITO
MUNICIPAL – Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do
artigo 37 da Constituição Federal. Colocado em discussão o Requerimento de
Urgência Especial ao Projeto de Lei nº 29/2020 e ninguém querendo fazer uso da
palavra foi colocado em votação tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida
foram colocados em discussão os Pareceres Favoráveis das Comissões Permanentes e
ninguém querendo fazer uso da palavra foram colocados em votação, tendo sido
Aprovados por unanimidade, em seguida colocou-se em discussão o mérito do
Projeto de Lei nº 29/2020, ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em
votação tendo sido Aprovado em 1º turno por unanimidade. Encerrando-se a
deliberação dos projetos constantes em pauta, iniciou-se a fase destinada a
EXPLICAÇÃO PESSOAL, não havendo inscritos, encerrou-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. 07 /2020.
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EM 04/05/2020.
CRISTIANO ALEX ELIAS
Presidente
JOSÉ LUIS NIERI
1º Secretário
MARCELO DONIZETE DUÓ
2º Secretário
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