CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES
9ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 05 DE JUNHO DE 2017.
Presidente – José Luis Nieri
1° Secretário – Marcelo Donizete Duó
Aos 05 (cinco) dias do mês de junho, do exercício de 2017 (dois mil e dezessete), na
Sala das Sessões “Presidente Tancredo de Almeida Neves”, foi realizada a 9ª (nona)
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
8ª Sessão Legislativa Ordinária, realizada no dia 15 de maio de 2017. 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 33/17 – MESA DA CÂMARA
MUNICIPAL – Na forma do Art. 37, X da Constituição Federal de 1988, fica fixada a
revisão geral anual do Poder Legislativo de Pedreira no exercício de 2017. (CONTÉM
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL). Após, foi dado ciência do
EXPEDIENTE RECEDIDO DE DIVERSOS - OFICIOS. Após, foram deliberados os
seguintes REQUERIMENTOS:- REQUERIMENTO Nº 19/17 – SR. CRISTIANO
ALEX ELIAS – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre Secretarias do
município, Secretários, Diretores e Assessores de cada Secretaria Municipal e suas
respectivas remunerações. Colocado em discussão, o vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS se pronunciou (com início em 02:34 e término em 05:04), ninguém mais
querendo fazendo uso da palavra, foi posto em votação, sendo APROVADO por
unanimidade. REQUERIMENTO Nº 20/17 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS –
Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre funcionários que ocupam cargos
comissionados no município. Colocado em discussão o vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS se pronunciou (com início em 05:32 e término em 06:18), ninguém mais
querendo fazendo uso da palavra, foi posto em votação, sendo APROVADO por
unanimidade. REQUERIMENTO Nº 21/17 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS –
Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre a FUNBEPE. Colocado em
discussão o vereador CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou (com início em 06:43 e
término em 08:50), ninguém mais querendo fazendo uso da palavra, foi posto em
votação, sendo APROVADO por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 22/17 – SR.
CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre o
CONSAÚDE. Colocado em discussão o vereador CRISTIANO ALEX ELIAS se
pronunciou (com início em 09:16 e término em 09:18), ninguém mais querendo
fazendo uso da palavra, foi posto em votação, sendo APROVADO por unanimidade.
REQUERIMENTO Nº 23/17 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando
informações ao Prefeito Municipal sobre a remuneração dos servidores municipais.
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Colocado em discussão o vereador CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou (com
início em 09:46 e término em 11:13), ninguém mais querendo fazendo uso da palavra,
foi posto em votação, sendo APROVADO por unanimidade. REQUERIMENTO Nº
24/17 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando informações ao Prefeito
Municipal sobre o SAAE. Colocado em discussão o vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS se pronunciou (com início em 11:37 e término em 12:40), ninguém mais
querendo fazendo uso da palavra, foi posto em votação, sendo APROVADO por
unanimidade. REQUERIMENTO Nº 25/17 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS –
Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre contratos de locação de
caminhões no município de Pedreira em vigor. Colocado em discussão o vereador
CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou (com início em 13:11 e término em 13:57),
ninguém mais querendo fazendo uso da palavra, foi posto em votação, sendo
APROVADO por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 26/17 – SR. CRISTIANO
ALEX ELIAS – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre o Relatório
detalhado que foi elaborado pelo Servidor Ricardo Sartori referente ao transporte
intermunicipal de alunos. Colocado em discussão o vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS se pronunciou (com início em 14:29 e término em 15:16), ninguém mais
querendo fazendo uso da palavra, foi posto em votação, sendo APROVADO por
unanimidade. REQUERIMENTO Nº 27/17 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS –
Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre os estagiários da municipalidade.
Colocado em discussão o vereador CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou (com
início em 15:48 e término em 16:29), ninguém mais querendo fazendo uso da palavra,
foi posto em votação, sendo APROVADO por unanimidade. REQUERIMENTO Nº
28/17 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando informações ao Prefeito
Municipal sobre a realização de ações e serviços sociais com recursos do município.
Colocado em discussão o vereador CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou (com
início em 16:58 e término em 18:50), ninguém mais querendo fazendo uso da palavra,
foi posto em votação, sendo APROVADO por unanimidade. REQUERIMENTO Nº
29/17 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando informações ao Prefeito
Municipal sobre as árvores retiradas da Praça Coronel João Pedro de Godoy Moreira
no início deste ano. Colocado em discussão o vereador CRISTIANO ALEX ELIAS se
pronunciou (com início em 19:20 e término em 22:47), ninguém mais querendo
fazendo uso da palavra, foi posto em votação, sendo APROVADO por unanimidade.
REQUERIMENTO Nº 30/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Solicitando ao
Prefeito Municipal o envio de relação constando as creches municipais que funcionam
no município, contendo os nomes das crianças que frequentam as respectivas creches.
Colocado em discussão o Presidente JOSÉ LUIS NIERI solicitou que o vereador
MARCELO DONIZETE DUÓ se se posiciona quanto a apresentação do Requerimento
(com início em 23:24 e término em 23:57), ninguém mais querendo fazendo uso da
palavra, foi posto em votação, sendo APROVADO por unanimidade.
REQUERIMENTO Nº 31/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Solicitando ao
Prefeito Municipal o envio de relação contendo os valores pagos por cada imóvel
locado pela Prefeitura Municipal. Colocado em discussão ninguém querendo fazendo
uso da palavra foi posto em votação, sendo APROVADO por unanimidade.
REQUERIMENTO Nº 32/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Solicitando
informações ao Prefeito Municipal sobre os imóveis que são utilizados pelo Centro
Cultural de Pedreira. Colocado em discussão ninguém querendo fazendo uso da
palavra, foi posto em votação, sendo APROVADO por unanimidade. O vereador
CRISTIANO ALEX ELIAS solicitando a palavra consultou a possibilidade de
apresentar um novo Requerimento, e em havendo a concordância do plenário o
mesmo foi colocado em discussão e votação tendo o REQUERIMENTO Nº 33/17 –
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SR. CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre
relação de funcionários concursados e comissionados que trabalham na Prefeitura
Municipal de Pedreira e o valor total recebido (incluindo gratificações, horas extras,
prêmios, etc.), sido Aprovado por unanimidade (com início em 25:12 e término em
28:15). Em seguida, foi dado ciência das seguintes INDICAÇÕES, encaminhando-as
aos setores competentes:- INDICAÇÃO Nº 204/17 – SR. ANTONIO FERMINO
FILHO – Solicitando o reparo da viela que liga a Rua Francisco Tasso com a Rua Luiz
Geremias, no Bairro Jardim Andrade; INDICAÇÃO Nº 205/17 – SR. MARCELO
DONIZETE DUÓ – Solicitando, em caráter de urgência, a pintura da faixa de
pedestres da Rua XV de Novembro, defronte ao INSS; INDICAÇÃO Nº 206/17 – SR.
MARCELO DONIZETE DUÓ – Solicitando uma parceria entre Prefeitura Municipal
de Pedreira e a Associação Comercial e Empresarial de Pedreira, para estudos quanto
à possibilidade de realizar o zoneamento que norteia o comércio de Pedreira para o
prospecto da implantação da zona azul na cidade; INDICAÇÃO Nº 207/17 – SR.
ANTONIO FERMINO FILHO – Solicitando a realização do recapeamento, bem como
a colocação de guias e sarjetas na rua localizada na lateral da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Professora Maria Elisa Vicentin Pintor; INDICAÇÃO Nº 208/17
– SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Solicitando estudos para a elaboração de
projeto para a construção de um prédio próprio para comportar as Secretarias
Municipais; INDICAÇÃO Nº 209/17 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO –
Solicitando o conserto da escada que desce da Vila Cau dando acesso ao pátio da
Prefeitura Municipal; INDICAÇÃO Nº 210/17 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART
FILHO – Solicitando estudos a respeito da dinâmica do trabalho que atualmente vem
sendo executado quanto a coleta domiciliar de lixo na cidade, com o intuito de se
aprimorar e melhorar esse serviço prestado aos cidadãos; INDICAÇÃO Nº 211/17 –
DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO – Solicitando a realização da operação
tapa-buracos na Rua Aristides Zanini, defronte ao número 380, no Portal do Limoeiro;
INDICAÇÃO Nº 212/17 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO – Solicitando a
realização de reforma na Praça Municipal Benedicto Lucio, situada entre as Ruas
Guerino Peron e D. Francisco C. Barreto, no Jardim Santa Clara. Em seguida, foram
deliberadas as MOÇÕES DE PESAR, todas encaminhadas às famílias enlutadas:MOÇÃO Nº 49/17 – SR. ANTONIO FERMINO FILHO E DEMAIS VEREADORES
– Consignam em Ata, Votos de pesar pelo falecimento do Sr. Olindo Guiselli;
MOÇÃO Nº 50/17 – SR. ANTONIO FERMINO FILHO e DEMAIS VEREADORES
– Consignam em Ata, Votos de pesar pelo falecimento da Sra. Irma Masson Paranhos;
MOÇÃO Nº 58/17 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ e DEMAIS VEREADORES –
Consignam em Ata, Votos de pesar pelo falecimento do Sr. Jorge Amarildo Moreira da
Silva; MOÇÃO Nº 59/17 – SR. JOSÉ LUIS NIERI e DEMAIS VEREADORES –
Consignam em Ata, Votos de pesar pelo falecimento do Sr. Raymundo Gobbes;
MOÇÃO Nº 60/17 – SR. JOSÉ LUIS NIERI e DEMAIS VEREADORES – Consignam
em Ata, Votos de pesar pelo falecimento da Sra. Maria Aparecida Pires Franco;
MOÇÃO Nº 61/17 – SR. JOSÉ LUIS NIERI e DEMAIS VEREADORES – Consignam
em Ata, Votos de pesar pelo falecimento da Sra. Maria Joana Buzo Da Col. O vereador
DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO solicitando a palavra consultou a
possibilidade de apresentar a MOÇÃO Nº 64/17 – DR. JAYRO GOUVEIA
GOULART FILHO e DEMAIS VEREADORES – Consignam em Ata, Votos de pesar
pelo falecimento da Sra. Carmelina Pires Mazarini, tendo a mesma sido autorizada
pelo Plenário (com início em 32:27 e término em 32:51). Em seguida, foram
deliberadas as MOÇÕES DIVERSAS: MOÇÃO Nº 51/17 – SR. MARCELO
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DONIZETE DUÓ – Consigna em ata, votos de congratulações ao Arquiteto Marcos
Baldasso, pelo prêmio “Profissional de Destaque de 2016” de Arquitetura e Design,
conferido ao profissional pela ACEMDD (Associação Campineira de Empresas de
Design e Decoração). Colocada em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra
foi colocada em votação tendo sido Aprovada por unanimidade. MOÇÃO Nº 52/17 –
SR. JOSÉ CARLOS DA SILVA – Consigna em ata, votos de congratulações em
reconhecimento público à Prefeitura Municipal de Pedreira, em nome do Prefeito
Municipal Hamilton Bernardes Junior, extensivo a todas as Secretarias Municipais
envolvidas, na revitalização da iluminação da antiga estrada estadual asfaltada –
Antonio Olivari, bem como na limpeza de todo o trajeto da mesma, assim como da SP95, além da atenção para com o Jardim São Nilo e a passarela de acesso ao Bairro
Nadir Figueiredo, proporcionando assim um espetáculo ainda mais maravilhoso
durante a “Procissão de Santa Rita de Cássia”, ocorrida no último dia 22 de maio.
Colocada em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocada em
votação tendo sido Aprovada por unanimidade. MOÇÃO Nº 53/17 – SR. JOSÉ
CARLOS DA SILVA – Consigna em ata, votos de congratulações em reconhecimento
público a Polícia Militar de São Paulo, pela atenção prestada em prol da segurança
durante a realização da “Procissão de Santa Rita de Cássia”, ocorrida no último dia 22
de maio. Colocada em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocada
em votação tendo sido Aprovada por unanimidade. MOÇÃO Nº 54/17 – SR. JOSÉ
CARLOS DA SILVA – Consigna em ata, votos de congratulações em reconhecimento
público a Guarda Municipal de Pedreira, pela atenção prestada em prol da segurança
durante a realização da “Procissão de Santa Rita de Cássia”, ocorrida no último dia 22
de maio. Colocada em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocada
em votação tendo sido Aprovada por unanimidade. MOÇÃO Nº 55/17 – SR. JOSÉ
CARLOS DA SILVA – Consigna em ata, votos de congratulações em reconhecimento
público a Defesa Civil de Pedreira, pela atenção prestada em prol da segurança
durante a realização da “Procissão de Santa Rita de Cássia”, ocorrida no último dia 22
de maio. MOÇÃO Nº 56/17 – SR. JOSÉ CARLOS DA SILVA – Consigna em ata,
votos de congratulações em reconhecimento público a Brigada Municipal de
Emergência de Pedreira, pela atenção prestada em prol da segurança durante a
realização da “Procissão de Santa Rita de Cássia”, ocorrida no último dia 22 de maio.
MOÇÃO Nº 57/17 – SR. JOSÉ CARLOS DA SILVA – Consigna em ata, votos de
congratulações em reconhecimento público a Central Municipal de Ambulâncias de
Pedreira, pela atenção prestada em prol da segurança durante a realização da
“Procissão de Santa Rita de Cássia”, ocorrida no último dia 22 de maio. Colocadas em
discussão as MOÇÕES Nºs 55, 56 e 57/17, ninguém querendo fazer uso da palavra
foram colocadas em votação em bloco tendo sido Aprovadas por unanimidade.
MOÇÃO Nº 62/17 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO – Consigna em ata,
votos de congratulações ao Fundo Social de Solidariedade de Pedreira, representado pela
Excelentíssima Primeira-Dama Maria Luiza Maganha Bernardes, extensivo a todos os
colaboradores voluntários do “4º Feijão com Samba”, realizado no dia 28 de maio de
2017, em prol ao “Abrigo Lar Doce Lar”. Colocada em discussão, ninguém querendo
fazer uso da palavra foi colocada em votação tendo sido Aprovada por unanimidade.
MOÇÃO Nº 63/17 – SR. ANTONIO GANZAROLLI FILHO – Consigna em Ata,
votos de congratulações ao Rotary Club de Pedreira, pelos 50 anos de sua fundação.
Colocada em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocada em
votação tendo sido Aprovada por unanimidade. O vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS solicitando a palavra consultou a possibilidade de apresentar a MOÇÃO Nº
65/17 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS – Consigna em Ata, Votos de Congratulações
aos Organizadores e a todos os pedreirenses que participaram da Peregrinação
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realizada à cidade de Aparecida, tendo sido autorizado pelo Plenário, fora colocada
em discussão e ninguém querendo fazer uso da palavra, foi colocada em votação
tendo sido Aprovada por unanimidade (com início em 37:19 e término em 38:03).
Após, foi dado ciência das seguintes CORRESPONDÊNCIAS: Da Escola Maria Elisa
Vicentin Pintor, convida para participar da Festa Junina na data de 10 de junho; Do
Ministério da Educação, Comunicados CM031774, CM040579, CM040580 e CM040581
informando liberação de recursos financeiros; Da Assessoria da Câmara Municipal,
encaminha relatório de uso do veículo oficial relativo ao mês de MAIO/17 e Da
Contabilidade da Câmara Municipal, encaminha Balancete financeiro de MAIO/17.
Após iniciou-se a fase destinada a PALAVRA LIVRE: A vereadora inscrita MÁRCIA
REGINA LIMA GALVÃO se pronunciou (com início em 39:22 e término em 42:30), o
vereador inscrito CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou (com início em 42:42 e
término em 01:04:03), o vereador inscrito JOSÉ LUIS NIERI se pronunciou (com
início em 01:04:10 e término em 01:10:55), o vereador CRISTIANOP ALEX ELIAS
solicitando um aparte se pronunciou (com início em 01:10:56 e término em 01:12:43)
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. Em seguida passou-se a deliberar os PROJETOS EM REGIME DE
REQUERIMENTO URGÊNCIA: PROJETO DE LEI Nº 33/17 – MESA DA CÂMARA
MUNICIPAL – Na forma do Art. 37, X da Constituição Federal de 1988, fica fixada a
revisão geral anual do Poder Legislativo de Pedreira no exercício de 2017. Colocado
em discussão o REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL, ninguém querendo
fazer uso da palavra, foi colocado em votação tendo sido Aprovado por unanimidade.
Colocado em discussão os PARECERES FAVORAVEIS das Comissões Permanentes,
ninguém querendo fazer uso da palavra foram colocados em votação, tendo sido
Aprovados por unanimidade dos presentes. Colocado em discussão o mérito do
PROJETO DE LEI Nº 33/17, ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em
votação, tendo sido Aprovado em 1º turno de votação por unanimidade dos
presentes. Após, passou se a deliberação dos PROJETOS EM VOTAÇÃO ÚNICA:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/17 – SR. MARCELO DONIZETE
DUÓ – Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Pedreirense ao Senhor Walter
Francisco Bortoletto, conforme especifica. Matéria retirada de pauta de votação pelo
autor para maiores estudos. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº02/17 – SR.
MARCELO DONIZETE DUÓ – Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão
Pedreirense ao Pastor José Lima, conforme especifica. Matéria retirada de pauta de
votação pelo autor para maiores estudos. Após, passou-se a deliberar os PROJETOS
EM 2º TURNO DE VOTAÇÃO: PROJETO DE LEI Nº 25/17 – PREFEITO
MUNICIPAL - Dispõe sobre a autorização de Concessão de Uso de Imóvel de
propriedade do Município de Pedreira, conforme especificado, e dá outras
providências. Colocado em discussão o mérito do PROJETO DE LEI Nº 25/17,
ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação tendo sido
APROVADO EM 2º TURNO DE VOTAÇÃO por unanimidade, o vereador
CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou com aparte do Presidente JOSÉ LUIS NIERI
(com início em 01:15:09 e término em 01:15:44). Em seguida passou-se a deliberar os
PROJETOS EM 1º TURNO DE VOTAÇÃO: PROJETO DE LEI Nº 24/17 –
PREFEITO MUNICIPAL – Estabelece as Diretrizes a serem observadas na elaboração
da Lei Orçamentária do município de Pedreira para o exercício de 2018 e dá outras
providências. Colocado em discussão os PARECERES FAVORAVEIS das Comissões
Permanentes, ninguém querendo fazer uso da palavra foram colocados em votação,
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tendo sido Aprovados por unanimidade dos presentes. Colocado em discussão o
mérito do PROJETO DE LEI Nº 24/17, ninguém querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação, tendo sido Aprovado em 1º turno de votação por unanimidade
dos presentes. PROJETO DE LEI Nº 26/17 – SR. JOSÉ LUIS NIERI - Institui o
“Programa Bike Amigos da Cidade”, cria o Cartão do Ciclista e dá outras
providências. Colocado em discussão os PARECERES FAVORAVEIS das Comissões
Permanentes, ninguém querendo fazer uso da palavra foram colocados em votação,
tendo sido Aprovados por unanimidade dos presentes. Colocado em discussão o
mérito do PROJETO DE LEI Nº 26/17, ninguém querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação, tendo sido Aprovado em 1º turno de votação por unanimidade
dos presentes. PROJETO DE LEI Nº 27/17 – PREFEITO MUNICIPAL - Autoriza o
Poder Executivo Municipal a formalizar Compromisso ou parceria com o SEBRAE.
Colocado em discussão os PARECERES FAVORAVEIS das Comissões Permanentes,
ninguém querendo fazer uso da palavra foram colocados em votação, tendo sido
Aprovados com a ausência do vereador CRISTIANO ALEX ELIAS. Colocado em
discussão o mérito do PROJETO DE LEI Nº 27/17, ninguém querendo fazer uso da
palavra foi colocado em votação, tendo sido Aprovado em 1º turno de votação com a
ausência do vereador CRISTIANO ALEX ELIAS. PROJETO DE LEI Nº 28/17 –
PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre a criação de crédito adicional especial no
valor de R$ 654.200,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil e duzentos reais). Colocado
em discussão os PARECERES FAVORAVEIS das Comissões Permanentes, ninguém
querendo fazer uso da palavra foram colocados em votação, tendo sido Aprovados
com a ausência do vereador CRISTIANO ALEX ELIAS. Colocado em discussão o
mérito do PROJETO DE LEI Nº 28/17, ninguém querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação, tendo sido Aprovado em 1º turno de votação com a ausência do
vereador CRISTIANO ALEX ELIAS. PROJETO DE LEI Nº 29/17 – PREFEITO
MUNICIPAL - Dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor de
R$ 2.787.090,00 (dois milhões, setecentos e oitenta e sete mil e noventa reais). Colocado
em discussão os PARECERES FAVORAVEIS das Comissões Permanentes, ninguém
querendo fazer uso da palavra foram colocados em votação, tendo sido Aprovados
com a ausência do vereador CRISTIANO ALEX ELIAS. Colocado em discussão o
mérito do PROJETO DE LEI Nº 29/17, ninguém querendo fazer uso da palavra foi
colocado em votação, tendo sido Aprovado em 1º turno de votação com a ausência do
vereador CRISTIANO ALEX ELIAS. PROJETO DE LEI Nº 30/17 – PREFEITO
MUNICIPAL - Dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor de
R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais). Colocado em discussão os
PARECERES FAVORAVEIS das Comissões Permanentes, ninguém querendo fazer
uso da palavra foram colocados em votação, tendo sido Aprovados com a ausência do
vereador CRISTIANO ALEX ELIAS. Colocado em discussão o mérito do PROJETO
DE LEI Nº 30/17, ninguém querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação,
tendo sido Aprovado em 1º turno de votação com a ausência do vereador
CRISTIANO ALEX ELIAS. PROJETO DE LEI Nº 31/17 – PREFEITO MUNICIPAL Dispõe sobre a alteração dos anexos II e III da Lei nº 3.374, de 14 de novembro de 2013
– Plano Plurianual para o Quadriênio de 2014/2017 e a alteração dos anexos V e VI –
da Lei nº 3.581, de 25 de agosto de 2016 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2017. Colocado em discussão os PARECERES FAVORAVEIS das
Comissões Permanentes, ninguém querendo fazer uso da palavra foram colocados em
votação, tendo sido Aprovados com a ausência do vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS. Colocado em discussão o mérito do PROJETO DE LEI Nº 31/17, ninguém
querendo fazer uso da palavra foi colocado em votação, tendo sido Aprovado em 1º
turno de votação com a ausência do vereador CRISTIANO ALEX ELIAS. EncerrandoPágina 6
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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 01:20:42 e término em 01:28:09), o vereador
inscrito ANTONIO GANZAROLLI FILHO se pronunciou (com início em 01:28:20 e
término em 01:32:42), o vereador inscrito CRISTIANO ALEX ELIAS se pronunciou
(com início em 01:32:47 e término em 01:35:06), a vereadora inscrita MÁRCIA
REGINA LIMA GALVÃO dispensou o uso da palavra e o vereador inscrito JOSÉ
LUIS NIERI dispensou sua palavra. Encerrando-se a Explicação Pessoal. Em seguida
o Presidente JOSÉ LUIS NIERI, informou que havia inscrição para o uso da TRIBUNA
LIVRE: Senhor MARCO ANTONIO FERREIRA DE PAULA, portador do CPF
120.705.318-05 e do TITULO ELEITORAL – 187968670132 – 333 – 0056, o qual assinou
o Termo de Responsabilidade e Comprometimento para tratar sobre o assunto
“Decreto de cobrança da Taxa de Lixo” (com início em 01:36:08 e término em
01:57:00). 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.
11/2017.
ATA APROVADA NA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 19/06/2017.
JOSÉ LUIS NIERI
Presidente
MARCELO DONIZETE DUÓ
1º Secretário
Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
2º Secretário
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