CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES
21ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 02 DE DEZEMBRO DE 2019.
Presidente – Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
1° Secretário – JOSÉ LUIS NIERI
Aos 02 (dois) dias do mês de dezembro, do exercício de 2019 (dois mil e dezenove), na
Sala das Sessões “Vereador Dario Gomes de Oliveira”, foi realizada a 21ª (vigésima
primeira) SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA. Determinado pelo Presidente a
realização da chamada e tendo sido a mesma executada, constataram-se as seguintes
presenças:- ANTONIO FERMINO FILHO, ANTONIO GANZAROLLI FILHO, 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, iniciando pela deliberação das Atas: Ata da
19ª Sessão Legislativa Ordinária, realizada no dia 06 de novembro de 2019; colocada
em discussão a respectiva ata, ninguém se manifestando a respeito, foi posta em
votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADA com a ausência do vereador
CRISTIANO ALEX ELIAS. Ata da 20ª Sessão Legislativa Ordinária, realizada no dia
18 de novembro de 2019; colocada em discussão a respectiva ata, ninguém se
manifestando a respeito, foi posta em votação, obtendo-se o seguinte resultado:APROVADA com a ausência do vereador CRISTIANO ALEX ELIAS. Ata da 4ª Sessão
Legislativa Extraordinária, realizada no dia 25 de novembro de 2019; colocada em
discussão a respectiva ata, ninguém se manifestando a respeito, foi posta em votação,
obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADA com a ausência do vereador
CRISTIANO ALEX ELIAS, o qual se encontra com problemas de saúde conforme
solicitado a justificativa pelo vereador MARIO WILSON FRATTA. Em seguida, foi
dado ciência do Expediente recebido do Prefeito Municipal: encaminhados às
Comissões Competentes:- PROJETO DE LEI Nº 127/19 – Altera o § 3º do artigo 45 da
Lei 3.878, de 04 de abril de 2019. (CONTÉM REQUERIMENTO DE URGÊNCIA
ESPECIAL); PROJETO DE LEI Nº 128/19 – Dispõe sobre a criação de crédito
adicional suplementar no valor de R$ 295.300,00 (duzentos e noventa e cinco mil e
trezentos reais). (CONTÉM REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL);
PROJETO DE LEI Nº 129/19 – 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 3.903, de 25 de junho de 2019 – Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020. (CONTÉM REQUERIMENTO DE
URGÊNCIA ESPECIAL); PROJETO DE LEI Nº 130/19 – Dispõe sobre a criação de
crédito adicional especial no valor de R$ 299.500,00 (duzentos e noventa e nove mil e
quinhentos reais). (CONTÉM REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL);
PROJETO DE LEI Nº 131/19 – 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 3.903, de 25 de junho de 2019 – Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020. (CONTÉM REQUERIMENTO DE
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URGÊNCIA ESPECIAL); PROJETO DE LEI Nº 132/19 – Altera o Anexo I – Quadro
de Cargos de Provimento Efetivo da Prefeitura Municipal – da Lei 1.765, de 28/09/94,
e modificações posteriores, em especial a Lei nº 3.015, de 18 de março de 2010,
conforme especifica. (CONTÉM REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL);
PROJETO DE LEI Nº 133/19 – Altera o Estatuto da Guarda Municipal de Pedreira e
institui o Plano de Carreiras da Polícia Municipal de Pedreira/SP e dá outras
providências. (CONTÉM REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL).
EXPEDIENTE RECEBIDO DE DIVERSOS - OFICIOS: Cópia nas Tribunas dos
Senhores Vereadores. Após, foram deliberados os seguintes REQUERIMENTOS:REQUERIMENTO Nº 116/19 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA – Solicitando
informações ao Prefeito Municipal sobre valores gastos pela autarquia SAAE, bem
como pela Prefeitura Municipal, com publicidade, propaganda e divulgação em geral
de 01/01/2017 até a presente data. Colocado em discussão e ninguém mais querendo
fazer uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido aprovado com ausência do
vereador CRISTIANO ALEX ELIAS. REQUERIMENTO Nº 117/19 – SR. MÁRIO
WILSON FRATTA – Solicitando informações ao Prefeito Municipal, levando-se em
consideração a resposta ao Requerimento nº 76/2019, que estimou prazo de 65 dias
(contados a partir de 29 de julho de 2019), para a alteração do portão da Creche Jesus
Menino, localizada à Avenida Dr. Silvio de Aguiar Maya, 952. Colocado em discussão
e ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido
aprovado com ausência do vereador CRISTIANO ALEX ELIAS. Em seguida, foi dado
ciência das seguintes INDICAÇÕES, encaminhando-as aos setores competentes:INDICAÇÃO Nº 128/19 – SR. ANTONIO GANZAROLLI FILHO – Solicitando a
realização de estudos no sentido de disponibilizar cursos profissionalizantes nas áreas
de artesanato, porcelana, faiança e cerâmica no município; INDICAÇÃO Nº 129/19 –
SR. MÁRIO WILSON FRATTA – Solicitando a implantação de lombadas nas Ruas
Joaquim Pires Filho e Antonio Aleixo Neto (nos sentidos bairro-centro e centrobairro), onde foi recentemente construída a Rotatória “Lino Baldasso”; INDICAÇÃO
Nº 130/19 – SRA. MÁRCIA REGINA LIMA GALVÃO – Solicitando estudos para a
redução de velocidade e/ou a transferência da faixa de pedestres entre a Rotatória e o
Posto Shell Triunfo; INDICAÇÃO Nº 131/19 – SRA. MÁRCIA REGINA LIMA
GALVÃO – Solicitando a construção de lombo faixa na Avenida Presidente Castelo
Branco, em frente ao número 301, na Vila Monte Alegre. Em seguida passou-se a
deliberar as MOÇÕES DE PESAR, encaminhadas às famílias enlutadas: MOÇÃO Nº
160/19 – SR. JOSÉ LUIS NIERI e demais Vereadores – Consignam em Ata, Votos de
pesar pelo falecimento do Sr. Alfredo de Souza Neto; MOÇÃO Nº 161/19 – SR. JOSÉ
LUIS NIERI e demais Vereadores – Consignam em Ata, Votos de pesar pelo
falecimento do Sr. Antonio Moro (Gaúcho); MOÇÃO Nº 163/19 – SR. MÁRIO
WILSON FRATTA e demais Vereadores – Consignam em Ata, Votos de pesar pelo
falecimento do Sr. Jair Jacintho Gallano; MOÇÃO Nº 165/19 – SR. MÁRIO WILSON
FRATTA e demais Vereadores – Consignam em Ata, Votos de pesar pelo falecimento
da Sra. Andreza Cassia de Lima. Após, passou-se a deliberar as MOÇÕES DIVERSAS:
MOÇÃO Nº 159/19 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Consigna em Ata, Votos
de Congratulações aos Organizadores do “Festival Gastronômico de Pedreira –
Pranzo in Famiglia”, realizado no dia 17 de novembro de 2019. Colocada em discussão
e ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocada em votação tendo sido
aprovada com ausência do vereador CRISTIANO ALEX ELIAS. MOÇÃO Nº 162/19 –
SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Consigna em Ata, Votos de Repúdio ao
lamentável “Ato de Vandalismo” registrado durante a comemoração do “Dia da
Consciência Negra”, onde por ato de intolerância/irresponsabilidade danificaram
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uma “placa que prestava homenagem à memória de Marielle Franco”. Colocada em
discussão e ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocada em votação tendo
sido aprovada com ausência do vereador CRISTIANO ALEX ELIAS. MOÇÃO Nº
164/19 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA – Consigna em Ata, Votos de
Congratulações aos integrantes da “Brigada de Emergência de Pedreira”. Colocada
em discussão e ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocada em votação
tendo sido aprovada com ausência do vereador CRISTIANO ALEX ELIAS. Após, foi
dado ciência das seguintes CORRESPONDÊNCIAS: Convite evento balanço e
perspectiva setor agro do estado de São Paulo; Convite da FUNBEPE para realização
de assembleia geral e apresentação de relatório de atividades; Relatório de uso do
veículo oficial; Convite para Solenidade de lançamento da regravação do Hino de
Pedreira; Relatório das atividades realizadas pelo município nos espaços locados pelo
mesmo; Convite encaminhado pela Escola Luiz Bortoletto; Convite encaminhado pelo
PROERD e Oficio Carrefour reportando incidente ocorrido com a morte de um cão.
Após iniciou-se a fase destinada a PALAVRA LIVRE: O vereador inscrito ANTONIO
GANZAROLLI FILHO se pronunciou (com início em 13:16 e término em 16:21). Não
havendo mais inscritos, o Presidente 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 127/19 – Altera o § 3º do artigo 45 da Lei 3.878, de 04 de abril de
2019. Colocado em votação o Requerimento de Urgência Especial, ninguém querendo
fazer uso da palavra foi colocado em votação tendo sido Aprovado, 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, em seguida colocou-se em discussão o mérito do Projeto de Lei nº 127/19,
o vereador JOSÉ LUIS NIERI se pronunciou (com início em 19:57 e término em 20:33)
ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação tendo sido
Aprovado em 1º turno de votação com ausência do vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS. PROJETO DE LEI Nº 128/19 – Dispõe sobre a criação de crédito adicional
suplementar no valor de R$ 295.300,00 (duzentos e noventa e cinco mil e trezentos
reais). PROJETO DE LEI Nº 129/19 – 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 3.903, de 25 de junho de 2019 – Lei
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020. Havendo concordância do
Plenário foram colocados em votação conjunta os Requerimentos de Urgência Especial
dos Projetos de Lei nºs 128 e 129/19, ninguém querendo fazer uso da palavra foram
colocados em votação tendo sido Aprovados, em seguida foram colocados em
discussão os Pareceres Favoráveis das Comissões Permanentes aos Projetos de Lei
nºs 128 e 129/19 e ninguém querendo fazer uso da palavra foram colocados em
votação, tendo sido Aprovados, em seguida colocou-se em discussão o mérito dos
Projetos de Lei nºs 128 e 129/19, o vereador JOSÉ LUIS NIERI se pronunciou (com
início em 24:00 e termino em 24:33) ninguém mais querendo fazer uso da palavra
foram colocados em votação tendo sido Aprovados em 1º turno de votação os
Projetos de Lei nºs 128 e 129/19 com ausência do vereador CRISTIANO ALEX ELIAS.
PROJETO DE LEI Nº 130/19 – Dispõe sobre a criação de crédito adicional especial no
valor de R$ 299.500,00 (duzentos e noventa e nove mil e quinhentos reais). PROJETO
DE LEI Nº 131/19 – Dispõe sobre a alteração dos anexos II e III da Lei nº 3.673, de 23
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de outubro de 2017 – Plano Plurianual para o Quadriênio de 2018/2021 e a alteração
dos anexos V e VI da Lei nº 3.903, de 25 de junho de 2019 – Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2020. Havendo concordância do Plenário foram
colocados em votação conjunta os Requerimentos de Urgência Especial dos Projetos
de Lei nºs 130 e 131/19, ninguém querendo fazer uso da palavra foram colocados em
votação tendo sido Aprovados, em seguida foram colocados em discussão os
Pareceres Favoráveis das Comissões Permanentes aos Projetos de Lei nºs 130 e
131/19 e ninguém querendo fazer uso da palavra foram colocados em votação, tendo
sido Aprovados, em seguida colocou-se em discussão o mérito dos Projetos de Lei nºs
130 e 131/19, o vereador JOSÉ LUIS NIERI se pronunciou (com início em 28:27 e
termino em 28:37) ninguém mais querendo fazer uso da palavra foram colocados em
votação tendo sido Aprovados em 1º turno de votação os Projetos de Lei nºs 130 e
131/19 com ausência do vereador CRISTIANO ALEX ELIAS. PROJETO DE LEI Nº
132/19 – Altera o Anexo I – Quadro de Cargos de Provimento Efetivo da Prefeitura
Municipal – da Lei 1.765, de 28/09/94, e modificações posteriores, em especial a Lei nº
3.015, de 18 de março de 2010, conforme especifica. Colocado em votação o
Requerimento de Urgência Especial, ninguém querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação tendo sido Aprovado, 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, em seguida colocouse em discussão o mérito do Projeto de Lei nº 132/19, o vereador JOSÉ LUIS NIERI se
pronunciou (com início em 31:21 e término em 31:37) o vereador JOSÉ LUIS NIERI
apresentou Emenda Modificativa 01 ao Projeto de Lei nº 132/19 colocada em
discussão entendeu-se por bem votar a lei como se encontra originalmente diante da
inexistência de previsão orçamentária para ampliação de cargos, ninguém mais
querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação tendo sido Aprovado em 1º
turno de votação com ausência do vereador CRISTIANO ALEX ELIAS; PROJETO DE
LEI Nº 133/19 – Altera o Estatuto da Guarda Municipal de Pedreira e institui o Plano
de Carreiras da Polícia Municipal de Pedreira/SP e dá outras providências. Colocado
em votação o Requerimento de Urgência Especial, ninguém querendo fazer uso da
palavra foi colocado em votação tendo sido Aprovado, 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,
em seguida colocou-se em discussão o mérito do Projeto de Lei nº 133/19, o vereador
JOSÉ LUIS NIERI prestou esclarecimentos sobre a lei e apresentou Emenda
Modificativa nº 01/19 ao Projeto de Lei nº 133/19 colocada em discussão ninguém
querendo fazer uso da palavra foi colocada em votação tendo sido Aprovada, o
vereador JOSÉ LUIS NIERI se pronunciou (com início em 39:35 e término em 41:06) o
Presidente JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO se pronunciou (com início em 41:19
e término em 41:38) após ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado
em votação o mérito do Projeto tendo sido Aprovado em 1º turno de votação com
ausência do vereador CRISTIANO ALEX ELIAS. Na sequência passou-se a deliberar
os PROJETOS EM VOTAÇÃO ÚNICA: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 09/19 –
SRS. DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO, JOSÉ LUIS NIERI e MARCELO
DONIZETE DUÓ – Altera a redação do Art. 11 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Pedreira, conforme especifica e dá outras providências. O vereador JOSÉ
LUIS NIERI se pronunciou (com início em 42:31 e término em 43:19) o vereador
ANTONIO GANZAROLLI FILHO se pronunciou com aparte do vereador JOSÉ LUIS
NIERI (com início em 43:21 e término em 45:31) em seguida foram colocados em
discussão os Pareceres Favoráveis das Comissões Permanentes e ninguém querendo
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fazer uso da palavra foram colocados em votação, tendo sido Aprovados, em seguida
colocou-se em discussão o mérito do Projeto de Resolução nº 09/19, ninguém mais
querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação tendo sido Aprovado com
voto contrário do vereador ANTONIO GANZAROLLI FILHO e a ausência do
vereador CRISTIANO ALEX ELIAS. ANTEPROJETO DE LEI Nº 03/19 – SR. JOSÉ
LUIS NIERI – Autoriza a implantação de “Base Comunitária da Polícia Municipal”
conforme especifica. 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, em seguida colocou-se em
discussão o mérito do Anteprojeto de Lei nº 03/19, o vereador JOSÉ LUIS NIERI se
pronunciou (com início em 48:31 e término em 53:43) ninguém mais querendo fazer
uso da palavra foi colocado em votação tendo sido Aprovado com a ausência do
vereador CRISTIANO ALEX ELIAS. Em seguida passou-se a deliberar os PROJETOS
EM 1º TURNO DE VOTAÇÃO: PROJETO DE LEI Nº 125/19 – SR. MARCELO
DONIZETE DUÓ – Dispõe sobre denominação de rua situada na “Reserva
Flamboyant”, com o nome de “Alberto Duó”, conforme especifica. 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, em seguida colocou-se em discussão o mérito do Projeto de Lei nº 125/19,
ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação tendo sido
Aprovado em 1º turno com a ausência do vereador CRISTIANO ALEX ELIAS.
PROJETO DE LEI Nº 126/19 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Dispõe sobre
denominação de rua situada na “Reserva Flamboyant”, com o nome de “Hélio
Faustini”, conforme especifica. O vereador MARCELO DONIZETE DUÓ solicitou a
retirada de votação de referido Projeto evitando assim a duplicidade de denominação.
PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 04/19 – SRS. DR.
JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO, JOSÉ LUIS NIERI e MARCELO
DONIZETE DUÓ – Altera a redação do Art. 21 da Lei Orgânica do Município de
Pedreira, conforme especifica. 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, em seguida colocou-se em
discussão o mérito do Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 04/19 o
vereador JOSÉ LUIS NIERI se pronunciou (com início em 57:15 e término em 57:27)
ninguém mais querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação tendo sido
Aprovado em 1º turno com voto contrário do vereador ANTONIO GANZAROLLI
FILHO e a ausência do vereador CRISTIANO ALEX ELIAS. Encerrando-se a
deliberação dos projetos constantes em pauta, iniciou-se a fase destinada a
EXPLICAÇÃO PESSOAL: o vereador inscrito Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART
FILHO se pronunciou (com início em 58:11 e término em 59:10) o vereador inscrito
JOSÉ LUIS NIERI dispensou o uso da palavra, não havendo mais inscritos, encerrouse 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. 28 /2019.
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ATA APROVADA NA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 03/02/2020.
CRISTIANO ALEX ELIAS
Presidente
JOSÉ LUIS NIERI
1º Secretário
MARCELO DONIZETE DUÓ
2º Secretário
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