CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES
11ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 01 DE AGOSTO DE 2016.
Presidente – José Luiz Serra
1° Secretário – Luis Henrique Araujo
Ao 1º (primeiro) dia do mês de agosto, do exercício de 2016 (dois mil e dezesseis), na
Sala das Sessões “Presidente Tancredo de Almeida Neves”, foi realizada a 11ª (décima
primeira) 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 deu início à fase destinada ao
Expediente, deliberando a ATA da 10ª (décima) Sessão Legislativa Ordinária realizada no dia 04 (quatro) de julho de 2016. 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 à Comissão Competente:- VETO Nº
01/16 – PARCIAL – AO 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. Após, foi dado ciência do Expediente apresentado
pelos Senhores Vereadores, encaminhando às Comissões Competentes:- PROJETO DE
LEI Nº 20/16 – Vereador Manoel Sousa Oliveira – Dispõe sobre denominação de
Campo de Areia, situado no Bairro Portal do Limoeiro, com o nome de “Gesualdo
Benedito de Camargo - Nardinho”, conforme especifica; e PROJETO DE LEI Nº 21/16
– Vereadores Manoel Sousa Oliveira e Antonio Ganzarolli Filho – Denomina ruas no
Condomínio Residencial Vida Nova, com os nomes de Silvio Lazarini, Dirce Ribeiro
Peron e Alayde Pelatti Begali, conforme especifica. Em seguida, o Presidente
comunicou que cópia de ofícios recebidos e de interesse dos Senhores Vereadores já
havia sido disponibilizada na tribuna de cada Vereador. Após, foram deliberados os
seguintes REQUERIMENTOS:- nº 25/16 – Vereador Cristiano Alex Elias – Solicitando
informações ao Prefeito Municipal sobre a cesta básica dos funcionários públicos.
Colocado em discussão o mencionado requerimento, o Vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS expôs os motivos que o levou a apresentar a matéria (manifestação consta com
início em 03:28 e término em 04:03). Ninguém mais fazendo uso da palavra, foi posto
em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade. E nº
26/16 – Vereador Cristiano Alex Elias – Solicitando informações ao Prefeito Municipal
sobre como está o andamento do pagamento para o auxílio transporte dos estudantes.
Colocado em discussão o mencionado requerimento, o Vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS expôs os motivos que o levou a apresentar a matéria e o Vereador ANTONIO
GANZAROLLI FILHO argumentou que também foi questionado a respeito desse
assunto (discussão consta com início em 04:38 e término em 07:09). Ninguém mais
fazendo uso da palavra, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:APROVADO por unanimidade. Em seguida, deu ciência das seguintes INDICAÇÕES,
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encaminhando-as aos setores competentes:- Do Vereador José Luis Nieri - nº 113/16 –
solicitando, em caráter de urgência e com certa constância, a realização de serviços de
manutenção das ruas do Jardim Náutico Represa, sejam com emprego de cascalho e
uso da máquina motoniveladora; do Vereador José Luis Nieri - nº 114/16 –
solicitando, em caráter de urgência e com certa constância, a realização de serviços de
manutenção e/ou substituição de lâmpadas e postes das ruas do Jardim Náutico
Represa e acesso; do Vereador José Luis Nieri - nº 115/16 – solicitando, em caráter de
urgência, estudos quanto a viabilidade de construção de “poço artesiano” para
atender aos moradores do Jardim Náutico Represa; do Vereador José Luis Nieri - nº
116/16 – solicitando, em caráter de urgência, a instalação de Torre de Retransmissão
de Sinal para atender aos moradores de toda a região do Jardim Náutico Represa; do
Vereador José Luis Nieri - nº 117/16 – solicitando o encaminhamento às Empresas de
Transmissão de Telefonia Móvel, objetivando, em caráter de urgência, a instalação de
Torre de Retransmissão de Sinal para atender aos moradores de toda a região do
Jardim Náutico Represa; do Vereador José Luis Nieri - nº 118/16 – solicitando, em
caráter de urgência, estudos quanto a viabilidade de implantação de “Academias ao
Ar Livre” para atender aos moradores do Jardim Náutico Represa; do Vereador José
Luis Nieri - nº 119/16 – solicitando, em caráter de urgência e com certa constância, a
realização de rondas para atender à segurança dos moradores do Jardim Náutico
Represa; do Vereador José Luis Nieri - nº 120/16 – solicitando do Comando da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, em caráter de urgência e com certa constância, a
realização de rondas para atender à segurança dos moradores do Jardim Náutico
Represa; do Vereador José Luis Nieri - nº 121/16 – solicitando, em caráter de urgência
e com certa constância, a realização de fiscalização do único comércio em
funcionamento no Jardim Náutico Represa, bem como que seja analisado o que diz a
Legislação Municipal, Estadual e até mesmo Federal quanto ao funcionamento deste;
do Vereador José Luis Nieri - nº 122/16 – solicitando ao Prefeito Municipal contato
junto às operadoras de telefonia, requerendo melhoria nos sinais de telefonia móvel
no Bairro Jardim São Nilo, tendo em vista que na maioria das ruas do bairro inexiste
sinal de celular, dificultando o uso de telefones móveis na localidade; do Vereador
José Luis Nieri - nº 123/16 – solicitando que Guardas Municipais promovam
diligências em prédios públicos municipais situados no Bairro Jardim São Nilo,
atentando-se, ainda, para o aumento de furto de fios nos locais, bem como, furto de
fios nos equipamentos de telefonia móvel, causando transtornos aos moradores do
bairro; do Vereador Alessandro Luís de Godoy - nº 124/16 – solicitando a distribuição
do sinal da INFOVIA Municipal aos moradores do Residencial Vida Nova; do
Vereador José Luis Nieri - nº 125/16 – solicitando contato junto à Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos requerendo o acréscimo do serviço de entrega de
correspondências na Rua Divo Orlandi Bernardin, Complexo Industrial Prefeito José
Carlos Lena; do Vereador Manoel Sousa Oliveira - nº 126/16 – solicitando a construção
de calçada e colocação de braços nos postos de lâmpadas na Estrada Municipal
Hamilton Bernardes, no trecho que compreende a Empresa Decorglass ao
Condomínio Vida Nova; do Vereador Manoel Sousa Oliveira - nº 127/16 – solicitando
a passagem da máquina motoniveladora na Rua Romualdo Peron, no Bairro Santa
Edwirges. Solicitando a palavra, o Vereador LUIS HENRIQUE ARAUJO requereu
autorização plenária para incluir mais uma indicação na pauta desta Sessão.
Recebendo manifestação favorável, foi incluída a Indicação nº 128/16, do Vereador
Luis Henrique Araujo, solicitando a construção de lombada na Rua Luis Ancona, nas
proximidades do Carisma, encaminhando-a ao Setor Competente (manifestação
consta com início em 12:19 e término em 13:08). Após, foi dado ciência das seguintes
MOÇÕES DE PESAR, encaminhando-as às famílias enlutadas:- Do Vereador José
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Luiz Serra e demais Vereadores - nº 171/16 - consignam em ata, votos de pesar pelo
falecimento do Senhor João de Castro Vieira; do Vereador José Luiz Serra e demais
Vereadores - nº 172/16 - consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento da
Senhora Olga Accorsi dos Santos; do Vereador José Luiz Serra e demais Vereadores nº 173/16 - consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento do Senhor José Roberto
de Oliveira; do Vereador José Luiz Serra e demais Vereadores - nº 174/16 - consignam
em ata, votos de pesar pelo falecimento do Senhor José Custódio Rosado; do Vereador
José Luiz Serra e demais Vereadores - nº 175/16 - consignam em ata, votos de pesar
pelo falecimento da Senhora Jocelina do Carmo Pavin; do Vereador Cristiano Alex
Elias e demais Vereadores - nº 176/16 - consignam em ata, votos de pesar pelo
falecimento da criança Lívia Orlande de Oliveira; do Vereador Manoel Sousa Oliveira
e demais Vereadores - nº 177/16 - consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento
do Senhor Hamilton Peron; do Vereador Manoel Sousa Oliveira e demais Vereadores nº 178/16 - consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento do Senhor Miguel de
Jesus Faria; do Vereador Manoel Sousa Oliveira e demais Vereadores - nº 179/16 consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento da Senhora Rosinete Soares da
Silva Costa; do Vereador Manoel Sousa Oliveira e demais Vereadores - nº 180/16 consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento da Senhora Rosa Bueno de Paula;
do Vereador Manoel Sousa Oliveira e demais Vereadores - nº 181/16 - consignam em
ata, votos de pesar pelo falecimento do Senhor Luis Vanderlei Pereira de Oliveira; do
Vereador Manoel Sousa Oliveira e demais Vereadores - nº 182/16 - consignam em ata,
votos de pesar pelo falecimento da Senhora Sebastiana Pollo Piovezan; do Vereador
José Luiz Serra e demais Vereadores - nº 184/16 - consignam em ata, votos de pesar
pelo falecimento da Senhora Therezinha Vianna Macedo Mello; do Vereador José Luiz
Serra e demais Vereadores - nº 185/16 - consignam em ata, votos de pesar pelo
falecimento da Senhora Juraci Moreira da Silva; e do Vereador José Luiz Serra e
demais Vereadores - nº 186/16 - consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento da
criança Miguel Henrique Celestino da Silva. Solicitando a palavra, o Vereador
ANTONIO GANZAROLLI FILHO requereu autorização plenária para incluir mais
uma moção de pesar na pauta desta Sessão. Recebendo manifestação favorável, foi
incluída a Moção nº 188/16, do Vereador Antonio Ganzarolli Filho e demais
Vereadores, consignando em ata, votos de pesar pelo falecimento do Senhor José
Manzatto, encaminhando-a à família enlutada (manifestação consta com início em
16:49 e término em 17:08). Após, foi deliberada a seguinte MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO:- nº 183/16 – consigna em ata, votos de congratulações a Atleta
Pedreirense Paloma Nascimento Oliveira, escolhida pelo Comitê Olímpico para
conduzir a Tocha Olímpica na cidade de Campinas. Colocada em discussão a
mencionada moção, ninguém se manifestando a respeito, foi posta em votação,
obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADA por unanimidade. Os Vereadores
CRISTIANO ALEX ELIAS e ALESSANDRO LUÍS DE GODOY solicitaram a inclusão
de algumas moções de congratulações na pauta desta Sessão, sendo a solicitação
acatada pelo Plenário. Portanto, foram incluídas as moções relacionadas a seguir:- do
Vereador Alessandro Luís de Godoy - nº 187/16 - consigna em ata, votos de
congratulações à Ana Lara Franciscone Defende, pela conquista do 3º (terceiro) lugar
na “Copa das Federações de Tênis de Campo”, realizada na Praia Tênis de
Uberlândia, bem como pela conquista do 2º (segundo) lugar por equipe, onde
representou o Estado de São Paulo; do Vereador Cristiano Alex Elias - nº 189/16 consigna em ata, votos de congratulações a Comissão Organizadora da tradicional
“Festa de Sant’Ana”, realizada nos dias 09 a 26 de julho, em reconhecimento à
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belíssima organização da Festa; e do Vereador Cristiano Alex Elias - nº 190/16 consigna em ata, votos de congratulações ao Clube Náutico Joaquim Carlos, na pessoa
do Presidente Jorge Edgar de Sousa Araújo, pela realização da Missa em
Comemoração aos 64 (sessenta e quatro) Anos de Fundação do Clube. Colocada em
discussão as moções, o Vereador ALESSANDRO LUÍS DE GODOY procedeu a leitura
da moção de sua autoria e teceu alguns comentários sobre a homenageada. Ninguém
mais se manifestando a respeito, foram postas em votação, obtendo-se o seguinte
resultado:- APROVADAS por unanimidade (manifestação consta com início em 18:13
e término em 20:32). Após, foi dado ciência das seguintes correspondências
encaminhadas a esta Casa Legislativa:- Da Caixa (Gerência Executiva de Governo
Campinas/SP) – notificando sobre crédito de recursos financeiros (Ofício nº
788/2016/SR/GIGOV Campinas; e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo –
encaminhando cópia das decisões publicadas no Diário Oficial do Estado referente ao
Processo TC-002824/003/09 (CONSAÚDE) - (Ofício C.C.A. nº 2789/2016, de 11 (onze)
de julho de 2016). Também 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 junho/2016, bem como o Relatório de Uso do Veículo
Oficial da Câmara Municipal de Pedreira referente ao mês de julho/2016. Encerrandose as correspondências, iniciou-se à fase da Palavra Livre. O Vereador LUIS
HENRIQUE ARAUJO, primeiro inscrito, desejou boas vindas aos Vereadores e
abordou sobre as indicações 124 (cento e vinte e quatro) e 126 (cento e vinte e seis)
constantes na pauta desta Sessão (manifestação consta com início em 22:31 e término
em 24:28). O segundo inscrito, Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS, abordou sobre o
atraso no pagamento do auxílio transporte universitário, bem como sobre a resposta
recebida ao requerimento que versa sobre o aparelho de ultrassom da Central de
Saúde (manifestação consta com início em 24:35 e término em 28:42). O Vereador
ALESSANDRO LUÍS DE GODOY, terceiro inscrito, dispensou a palavra. O quarto
inscrito, Vereador Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO, mencionou sobre a sua
alegria pela convenção partidária realizada na Câmara Municipal na data do dia trinta
e um de julho e abordou sobre o posicionamento do Vereador Cristiano Alex Elias
referente ao aparelho de ultrassonografia, lamentando tantos absurdos que estão
ocorrendo na saúde do município nesta atual administração (manifestação consta
com início em 28:54 e término em 31:57). O quinto inscrito, Vereador MANOEL
SOUSA OLIVEIRA, também mencionou sobre a indicação 126 (cento e vinte e seis)
referente à Estrada Municipal Hamilton Bernardes e cumprimentou a atleta Paloma
Nascimento Oliveira pela honra de conduzir a tocha olímpica, pedindo permissão
plenária para entregar a moção destinada a ela, tendo em vista a sua presença nesta
Casa de Leis. Também pediu aos Senhores Vereadores que subscrevessem à moção. A
sua solicitação foi acatada e o PRESIDENTE disse que, após o término da Palavra
Livre, entregariam a referida moção à homenageada (manifestação consta com início
em 32:03 e término em 34:34). O último inscrito, Vereador MARCELO CESAR
DANTAS CELLOTO, desejou boa sorte aos candidatos ao cargo de Vereador,
discorrendo sobre a coragem de se disputar uma eleição, sendo aparteado pelo
Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS que mencionou sobre cidadãos que diziam não
pretender nada, apenas defender os interesses da cidade e hoje saem candidato
(manifestação consta com início em 34:36 e término em 42:34). Solicitando a palavra,
o Vereador ANTONIO GANZAROLLI FILHO cumprimentou a atleta Paloma
Nascimento de Oliveira, ressaltando que o fato da jovem conduzir a tocha olímpica
ficará marcado na história de Pedreira. Também relatou que Pedreira viverá um fato
inédito que é o de ter um único candidato a Prefeito Municipal nessas eleições.
Desejou boa sorte aos atuais Vereadores que são candidatos e disse que espera que a
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próxima Câmara colabore com o novo Prefeito (manifestação consta com início em
42:41 e término em 45:50). Não havendo mais inscritos, o PRESIDENTE convidou o
Vereador Manoel Sousa Oliveira para conduzir a atleta PALOMA NASCIMENTO
OLIVEIRA até o Plenário, a fim de procederem à entrega da Moção nº 183/16 a
homenageada. Após, comunicou que o tempo destinado ao Expediente havia se
encerrado, passando diretamente para a ORDEM DO DIA desta Sessão, sendo
deliberados os seguintes projetos em 1º turno de votação:- 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. Solicitando a palavra, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS requereu a
retirada do projeto da pauta desta Sessão (manifestação consta com início em 57:45 e
término em 57:49). Colocado em discussão o pedido de retirada proposto pelo
Vereador Cristiano Alex Elias, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em
votação, sendo aprovado por unanimidade. Desta forma, o Presidente declarou que o
Projeto de Lei nº 05/16 estava retirado da pauta desta Sessão. PROJETO DE LEI Nº
17/16 – Vereador Manoel Sousa Oliveira – Dispõe sobre denominação de Estrada
Municipal com o nome de “Maria Pinto Razoli”, conforme especifica. Inicialmente
foram colocados em discussão os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes
de:- Constituição, Justiça e Redação; e Orçamento, Finanças e Contabilidade. 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. PROJETO DE LEI Nº 18/16 – Vereador Alessandro Luís de Godoy –
Dispõe sobre denominação de Estrada Municipal com o nome de “Ailton Vieira de
Godoi”, conforme especifica. Inicialmente foram colocados em discussão os pareceres
favoráveis das Comissões Permanentes de:- Constituição, Justiça e Redação; e
Orçamento, Finanças e Contabilidade. 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. E PROJETO DE
LEI Nº 19/16 – Vereador José Luis Nieri – Dispõe sobre a alteração do Item II do
Artigo 2º, constante da Lei Municipal nº 2.841, de 08 de setembro de 2008, conforme
especifica. Inicialmente foram colocados em discussão os pareceres favoráveis das
Comissões Permanentes de:- Constituição, Justiça e Redação; e Orçamento, Finanças e
Contabilidade. 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. Encerrando-se a deliberação dos projetos constantes
em pauta, iniciou-se a fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL. O Vereador
Cristiano Alex Elias dispensou a palavra. O segundo inscrito, Vereador
ALESSANDRO LUÍS DE GODOY, discorreu sobre a vida do Senhor Ailton Vieira de
Godoi, que está sendo homenageado por intermédio de Projeto de Lei que denomina
Estrada com o seu nome, sendo aparteado pelo PRESIDENTE que perguntou sobre a
localização da Estrada e ressaltou que foi ele o autor do nome Basílio Vieira de Godoi
naquela localidade (manifestação consta com início em 01:01:03 e término em
01:04:27). Os demais inscritos, Vereadores Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho, Manoel
Sousa Oliveira e Marcelo Cesar Dantas Celloto, dispensaram a palavra. Encerrando-se
a Explicação Pessoal, o Presidente informou que havia um munícipe inscrito para
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fazer uso da TRIBUNA LIVRE. Solicitando a palavra, o Vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS requereu permissão do Presidente para se ausentar da Sessão, sendo acatada a
sua solicitação. Sendo assim, o Vereador Cristiano Alex Elias se ausentou do Plenário
(manifestação com início em 01:04:50 e término em 01:04:58). O Senhor PASCHOAL
APARECIDO LONER foi convidado a fazer uso da Tribuna Livre, mencionando, no
início, sobre o comentário do Vereador Cristiano Alex Elias a respeito de cidadãos que
dizem apenas defender os interesses da cidade e hoje saem candidato e abordando,
em seguida, o tema “CONDEMA – CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE”. Foi acatado o pedido de prorrogação de sua manifestação, bem como
respondeu à indagação do Vereador Luis Henrique Araujo de quem é o atual
Presidente do CONDEMA (manifestação consta com início em 01:05:20 e término em
01:14:25). 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.
14/2016.

ATA APROVADA NA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 15/08/2016.
JOSÉ LUIZ SERRA
Presidente
LUIS HENRIQUE ARAUJO
1º Secretário
MARCELO CESAR DANTAS CELLOTO
2º Secretário
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