
ATA DA 946ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PEDRANÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, EM 03 DE MARÇO DE 2020. 
                                  
              Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 20h15min, 
no prédio do Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador Fausto Luano 
Rosa e secretariado pelos vereadores Wender Cândido Gonçalves e Ubiratam 
Régis Martins de Oliveira, realizou-se a Nongentésima Quadragésima Sexta (946ª) 
Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pedranópolis. Iniciando os trabalhos, o 
Sr. Presidente em Exercício solicitou a todos os presentes, que fosse feito um 
minuto de silêncio pelo falecimento dos senhores José Trigolo, Edson Brito de 
Lima, José Ferreira e José Carlos Dutra da Silva, moradores de nosso município. 
Ato continuo, solicitou ao 1º Secretário da Mesa para que o mesmo procedesse à 
leitura da Ata da sessão anterior, a qual após lida, foi colocada em discussão e 
votação, não havendo manifestantes, ficou a mesma aprovada por todos os 
senhores vereadores presentes. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente 
encaminhou aos 1º e 2º Secretários da Mesa para que os mesmos fizessem a leitura 
do expediente da presente Sessão, que constou do seguinte: Ofício nº 63/GP 
encaminhando Projeto de Lei nº 11; Ofício nº 68/GP encaminhando Projeto de Lei 
Complementar nº 02; Indicação nº 05 de autoria do vereador Fausto Luano Rosa; 
Indicação nº 06 de autoria dos vereadores Evair Romano Vicente de Lima e Fausto 
Luano Rosa; e, Indicações nºs 08, 09, 10 e 11 de autoria do vereador Wender 
Cândido Gonçalves. Procedida à leitura do expediente, o Sr. Presidente 
suspendeu os trabalhos pelo prazo regimental de dez minutos. Reabrindo os 
trabalhos o Sr. Presidente passou as mãos do 1º Secretário para que o mesmo 
fizesse a chamada dos senhores vereadores. Procedida à chamada nominal dos 
senhores vereadores pelo 1º Secretário e constatando-se a presença de todos, o Sr. 
Presidente em nome de Deus declarou aberto os trabalhos da presente Sessão. 
Passando para a ordem do dia o Sr. Presidente colocou em discussão única e 
votação o Projeto de Lei nº 11 e Projeto de Lei Complementar nº 02; com seus 
respectivos pareceres favoráveis, não havendo manifestantes, ficaram os mesmos 
aprovados por unanimidade dos votos dos senhores vereadores votantes presentes. 
Não havendo mais matéria a ser apreciada na ordem do dia, o Sr. Presidente 
franqueou a palavra ao vereador que dela quisesse fazer uso. Fazendo uso da 
palavra o nobre vereador Orivaldo Fernandes, após os cumprimentos formais, 
comunicou sobre a conquista de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil 
reais, adquirida através do deputado Thiago Auricchio, do PL de São Paulo, a qual 
será destinada provavelmente pelo prefeito municipal na compra de um veículo 
para melhor atender as necessidades de nossos munícipes; e, também de uma 
emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil reais, adquirida através do deputado 
federal  Alex  Manente,  do  Cidadania  de  São  Paulo,  a  qual  será destinada para 
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infraestrutura no município. Em seguida, fez uso da palavra o nobre 
vereador/presidente Fausto Luano Rosa, que após os cumprimentos formais, 
parabenizou aos vereadores Aguinaldo, Cheila e Orivaldo, do Cidadania e também 
ao vereador Evair, pelas conquistas através de emendas parlamentares e pelos 
trabalhos que estão desenvolvendo em prol de nosso município; parabenizou  
também antecipadamente à todas as mulheres pelo seu dia, o qual será 
comemorado no próximo domingo, dia 8 de março. Não havendo mais 
manifestantes ao uso da palavra o Sr. Presidente comunicou aos senhores 
vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia dezessete de 
março, terça-feira, as vinte horas. Não havendo mais nada a tratar e registrar 
agradeceu a presença dos senhores visitantes, dentre eles o Ex-Presidente desta 
Casa e atual Prefeito Municipal, Sr. Marcos Adriano da Silva, bem como a 
presença dos nobres vereadores e, em nome de Deus declarou encerrados os 
trabalhos da presente Sessão às 20h50min, do que para constar 
eu,_____________________________(Wender Cândido Gonçalves), 1º Secretário 
da Mesa da Câmara, autorizei a lavratura da presente Ata, que após ser lida e 
aprovada pelo Plenário, vai devidamente assinada pela Mesa da Câmara e 
arquivada. Câmara Municipal de Pedranópolis, Estado de São Paulo, aos três dias 
do mês de março do ano de dois mil e vinte. 
 
 
                 Fausto Luano Rosa                                  Wender Cândido Gonçalves 
             Presidente em Exercício                                          1º Secretário   


