CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES

13ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 05 DE AGOSTO DE 2019.
Presidente – Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho
1° Secretário – José Luis Nieri
Aos 05 (cinco) dias do mês de agosto, do exercício de 2019 (dois mil e dezenove), na
Sala das Sessões “Vereador Dario Gomes de Oliveira”, foi realizada a 13ª (décima
terceira) 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 12ª Sessão Legislativa Ordinária, realizada no dia 15 de julho de 2019. Colocada
em discussão a respectiva ata e 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-o às Comissões Permanentes:- PROJETO DE LEI Nº 73/19 – Autoriza
o Executivo a custear despesa de viagem da Modelo pedreirense Raiane de Souza
Santiago para participação na Grande Final Estadual do “Miss São Paulo Infantil Teen
Oficial”. Após, foi dado ciência do EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS
SENHORES VEREADORES, encaminhando-os às Comissões Permanentes:PROJETO DE LEI Nº 72/19 – SR. ANTONIO FERMINO FILHO – Atribui
denominação em Rotatória de acesso ao Bairro Jardim Andrade, como o nome de
“Lino Baldasso”, conforme especifica; PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 05/19 – DR.
JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO – Fica instituída a homenagem
“Embaixador/Embaixatriz de Pedreira” a ser concedida a pessoas que tenham
destacado a cidade de Pedreira a outras cidades, estados ou países, conforme
especifica.Em seguida, o Presidente comunicou que cópia de Ofícios se encontrava na
tribuna de cada Vereador. Após, foram deliberados os seguintes REQUERIMENTOS:REQUERIMENTO Nº 84/19 – SR. JOSÉ LUIS NIERI – Solicitando ao Prefeito
Municipal que encaminhe cópia da orientação emitida pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo relativas à proibição do fornecimento de alimentação proveniente
da merenda escolar aos professores e demais membros integrantes do quadro de
trabalho dos estabelecimentos de ensino do município. Colocado em discussão o
referido requerimento e ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação,
obtendo-se o seguinte resultado: aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº
85/19 – SRS. MARCELO DONIZETE DUÓ E CRISTIANO ALEX EIAS – Solicitando
informações ao Prefeito Municipal sobre as medidas que a municipalidade pretende
adotar para solucionar a determinação do Tribunal de Contas, com relação à
alimentação de funcionários públicos municipais que trabalham nas escolas
municipais, estaduais e creches. Colocado em discussão o referido requerimento, o
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Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS fez menção a respeito da matéria em pauta
(pronunciamento consta na íntegra com início: 04:13 e término em 06:00). Ninguém
mais se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte
resultado: aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 86/19 – SR.
CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre
imóveis alugados pela administração e se a Prefeitura possui imóveis edificados que
não estão sendo utilizados. Colocado em discussão o referido requerimento, o
Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS fez menção a respeito da matéria em pauta
(pronunciamento consta na íntegra com início: 06:35 e término em 07:37). Ninguém
mais se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte
resultado: aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 87/19 – SR.
CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando relatório ao Prefeito Municipal contendo os
valores totais da arrecadação nos exercícios de 2017, 2018 e de janeiro a julho de 2019,
bem como relatório dos gastos e dívidas pendentes nos períodos já citados. Colocado
em discussão o referido requerimento e ninguém se manifestando a respeito, foi posto
em votação, obtendo-se o seguinte resultado: aprovado por unanimidade.
REQUERIMENTO Nº 88/19 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando
informações ao Prefeito Municipal sobre os veículos da administração municipal.
Colocado em discussão o referido requerimento, o Vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS fez menção a respeito da matéria em pauta (pronunciamento consta na íntegra
com início: 08:13 e término em 09:05). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi
posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado: aprovado por unanimidade.
REQUERIMENTO Nº 89/19 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando
informações ao Prefeito Municipal sobre todas as obras que foram ou estão sendo
realizadas no município, na modalidade dispensa de licitação, no período de
01/01/2017 até a presente data. Colocado em discussão o referido requerimento, o
Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS fez menção a respeito da matéria em pauta
(pronunciamento consta na íntegra com início: 10:26 e término em 12:10). Ninguém
mais se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte
resultado: aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 90/19 – SR.
CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre a
não concretização das obras de revitalização do Boulevard (Ciclovia) da Vila São José.
Colocado em discussão o referido requerimento, o Vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS fez menção a respeito da matéria em pauta (pronunciamento consta na íntegra
com início: 12:49 e término em 14:26). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi
posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado: aprovado por unanimidade.
REQUERIMENTO Nº 91/19 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando
informações ao Prefeito Municipal sobre a interdição da Rua Joaquim Pires Filho, no
Jardim Andrade, antes da conclusão da obra na rua paralela que está sendo construída
(mesma rua). Colocado em discussão o referido requerimento, o Vereador
CRISTIANO ALEX ELIAS fez menção a respeito da matéria em pauta
(pronunciamento consta na íntegra com início: 15:07 e término em 17:04). Ninguém
mais se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte
resultado: aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 92/19 – SR.
CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre o
quadro de engenheiros e arquitetos, bem como de estagiários nas áreas de engenharia
e arquitetura, que trabalham e/ou fazem estágio para a administração municipal.
Colocado em discussão o referido requerimento, o Vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS fez menção a respeito da matéria em pauta (pronunciamento consta na íntegra
com início: 17:46 e término em 18:33). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi
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posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado: aprovado por unanimidade. Em
seguida o Vereador José Luis Nieri, solicitou a inclusão de um Requerimento na pauta
desta Sessão e obteve a anuência plenária: REQUERIMENTO Nº 93/19 – SR. JOSÉ
LUIS NIERI – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre o nº de
ambulâncias existentes na Central de Saúde. Colocado em discussão o referido
requerimento, o Vereador JOSÉ LUIS NIERI fez uma breve explanação do que se
tratava a matéria (pronunciamento consta na íntegra com início: 18:50 e término em
19:33). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o
seguinte resultado: aprovado por unanimidade. Em seguida o Vereador Cristiano
Alex Elias, solicitou a inclusão de um Requerimento na pauta desta Sessão e obteve a
anuência plenária REQUERIMENTO Nº 94/19 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS –
Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre a Escola Professora Zulmar
Deoclécia Pintor Bernardes, localizada no Jardim Marajoara. Colocado em discussão o
referido requerimento e ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação,
obtendo-se o seguinte resultado: aprovado por unanimidade. Em seguida, foi dado
ciência das INDICAÇÕES, encaminhando-as aos setores competentes:- INDICAÇÃO
Nº 86/19 – SRS. MÁRIO WILSON FRATTA, ANTONIO FERMINO FILHO E JOSÉ
LUIS NIERI – Solicitando a pavimentação asfáltica da Rua José Aparecido Marchi, no
Vale Verde; INDICAÇÃO Nº 87/19 – SR. JOSÉ CARLOS DA SILVA – Solicitando a
construção de redutor de velocidade na Rua Sebastião Moreira Neto (rua do Bar do
Bazeio), na Vila Santo Antonio; INDICAÇÃO Nº 88/19 – SR. MARCELO DONIZETE
DUÓ – Solicitando a elaboração de estudos para a implantação de redutores de
velocidade, preferencialmente lombofaixas, bem como sinalização específica quanto à
velocidade máxima permitida nas Ruas Antonio Pedro, Siqueira Campos e Dr. Sylvio
de Aguiar Maya, além da Avenida Papa João XXIII; INDICAÇÃO Nº 89/19 – SR.
JOSÉ CARLOS DA SILVA – Solicitando a construção de redutor de velocidade na
Rua Sebastião José Aparecido Moreto, nº 84, Jardim Marajoara. Após, foram
deliberadas as MOÇÕES DE PESAR, encaminhando-as às famílias enlutadas:MOÇÃO Nº 105/19 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS E DEMAIS VEREADORES –
Consignam em Ata, votos de pesar pelo falecimento da Sra. Angelina Bonami de
Oliveira; MOÇÃO Nº 106/19 – SRS. MÁRIO WILSON FRATTA, JOSÉ LUIS NIERI
E DEMAIS VEREADORES – Consignam em Ata, votos de pesar pelo falecimento da
Sra. Carmelia Cozer Cantarani; MOÇÃO Nº 107/19 – SR. MARCELO DONIZETE
DUÓ E DEMAIS VEREADORES – Consignam em Ata, votos de pesar pelo
falecimento da Sra. Juraci Gardenal Sentinella; MOÇÃO Nº 108/19 – SRS. JOSÉ LUIS
NIERI, MÁRIO WILSON FRATTA, CRISTIANO ALEX ELIAS E DEMAIS
VEREADORES – Consignam em Ata, votos de pesar pelo falecimento da Sra.
Catarina Corsato Tasso. Em seguida, foram deliberadas as MOÇÕES DE
CONGRATULAÇÕES: MOÇÃO Nº 103/19 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ–
Consigna em Ata, votos de congratulações ao Clube Náutico Joaquim Carlos, pela
passagem dos seus 67 anos de fundação. Colocada em discussão a respectiva moção, o
Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS solicitou a permissão para assinar em conjunto a
matéria, obtendo anuência do autor (pronunciamento consta na íntegra com início:
25:58 e término em 26:20). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posta em
votação, obtendo-se o seguinte resultado: aprovada por unanimidade. MOÇÃO Nº
104/19 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Consigna em Ata, votos de
congratulações ao Jovem Eduardo Araújo, na pessoa do mesmo extensivo a todos os
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demais participantes das pinturas de cunho artístico realizadas nas pinturas de rua de
nossa cidade. Colocada em discussão a respectiva moção, o Vereador CRISTIANO
ALEX ELIAS solicitou a permissão para assinar em conjunto a matéria, obtendo
anuência do autor (pronunciamento consta na íntegra com início: 27:00 e término em
27:42). Em seguida o Vereador MARCELO DONIZETE DUÓ se manifestou também a
respeito da matéria (pronunciamento consta na íntegra com início: 27:48 e término
em 28:26). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posta em votação a
respectiva Moção, obtendo-se o seguinte resultado: aprovada por unanimidade.
MOÇÃO Nº 109/19 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Consigna em Ata, Votos
de Congratulações ao Pastor Edson Alexandre Frem, bem como às Senhoras Dalva
Lucia Oliveira e Beatriz Regina Lourenço, pela realização de um evento de cunho
cultural denominado “O Encontro Missionário das Assembleias de Deus-Ministério
do Belém”. Colocada em discussão a respectiva moção e ninguém se manifestando a
respeito, foi posta em votação, obtendo-se o seguinte resultado: aprovada por
unanimidade. Após, foi dado ciência das correspondências encaminhadas a esta Casa
Legislativa:- Da Gerência Executiva de Governo de Jundiaí – notificando o crédito de
recursos financeiros sob bloqueio (Contrato de Repasse 857190/2017). Da Dra.
Maristela Ameko – setor de odontologia de Pedreira – Agradece o Vereador Cristiano
Alex Elias e demais Vereadores pelos votos de congratulações recebidos pelo seu
trabalho frente ao setor odontológico. Também comunicou que se encontrava à
disposição dos Senhores Vereadores o Balancete da Receita e da Despesa da Prefeitura
Municipal de Pedreira, dos meses de maio e junho/19. Encerrando-se as
correspondências, iniciou-se à fase da Palavra Livre. Estando inscrito apenas o
Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS, o mesmo dispensou a palavra. Não havendo
inscritos na Tribuna Livre, o Presidente comunicou que o tempo destinado ao
Expediente havia se encerrado, passando diretamente para a ORDEM DO DIA desta
Sessão, iniciando com a deliberação dos projetos em 2º turno de votação. Foi
solicitado pelo Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS a deliberação em bloco dos
Projetos de Lei 12, 13 e 14/19, por conterem o mesmo seguimento, obtendo a anuência
plenária. PROJETO DE LEI Nº 12/19 – PREFEITO MUNICIPAL – Dispõe sobre a
criação de crédito adicional suplementar e especial no valor de R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais); PROJETO DE LEI Nº 13/19 – PREFEITO
MUNICIPAL - 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 3.776, de 13 de junho de 2018 – Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2019; PROJETO DE LEI Nº 14/19 – PREFEITO
MUNICIPAL – Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e dá outras providências. Colocado em discussão o
mérito dos PROJETOS 12, 13 e 14/19, houve a manifestação dos Vereadores
CRISTIANO ALEX ELIAS e JOSÉ LUIS NIERI a respeito dos Projetos que versam
sobre a construção do novo Paço Municipal (pronunciamentos constam na íntegra
com início: 33:22 e término em 52:15).Ninguém mais se manifestando a respeito,
foram postos em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- reprovados os Projetos de
Lei 12, 13 e 14/19 com os votos contrários aos Projetos dos Vereadores: Antonio
Fermino Filho, Cristiano Alex Elias, José Luis Nieri, Marcelo Donizete Duó e Mário
Wilson Fratta e com os votos favoráveis aos Projetos dos Vereadores: Antonio
Ganzarolli Filho, Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho, José Carlos da Silva e Márcia
Regina Lima Galvão - 2º turno de votação. Antes da deliberação dos Projetos de Lei 63
e 64/19, o Presidente sugeriu votar os mesmos em conjunto por serem atrelados,
obtendo a anuência plenária. PROJETO DE LEI Nº 63/19 – PREFEITO MUNICIPAL
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- Dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor de R$ 325.605,15
(trezentos e vinte e cinco mil, seiscentos e cinco reais e quinze centavos) e PROJETO
DE LEI Nº 64/19 – PREFEITO MUNICIPAL - 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 3.776, de 13 de junho de 2018 – Lei
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019. Colocado em discussão o mérito
dos projetos, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS fez uma breve explanação sobre o
que se tratava a matéria em votação (pronunciamento consta na íntegra com início:
54:53 e término em 55:33).Ninguém mais se manifestando a respeito, foram postos em
votação os respectivos Projetos, obtendo-se o seguinte resultado:- aprovados por
unanimidade - 2º turno de votação. PROJETO DE LEI Nº 67/19 – PREFEITO
MUNICIPAL - Autoriza o Executivo a custear despesa da Turma Infantil Pedreirense
do Studio de Dança Márcio Dias. Colocado em discussão o mérito do projeto, o
Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS fez um breve comentário sobre a importância do
Projeto (pronunciamento consta na íntegra com início: 56:13 e término em
56:42).Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posto em votação o respectivo
Projeto, obtendo-se o seguinte resultado:- aprovado por unanimidade - 2º turno de
votação. PROJETO DE LEI Nº 68/19 – PREFEITO MUNICIPAL - Autoriza o
Executivo a custear despesa da Turma Infantil Pedreirense da Ophicina da Dança.
Colocado em discussão o mérito do projeto e ninguém se manifestando a respeito, foi
posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- aprovado por unanimidade - 2º
turno de votação. Na sequência, foram deliberados os seguintes projetos em 1º turno
de votação:- PROJETO DE LEI Nº 65/19 – PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre a
alteração do anexo II – Quadro de Provimento em Comissão da Lei Municipal nº
1.765, de 28/09/94, alterada pela Lei nº 2.906/2009, e revoga o artigo 4º desta última.
Inicialmente foi solicitado pelo Vereador José Luis Nieri a retirada de uma emenda
contida no respectivo Projeto, de sua autoria, para melhores estudos. Em seguida
foram deliberados os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes. Colocado em
discussão os respectivos pareceres e ninguém se manifestando a respeito, foram
postos em votação, obtendo-se o seguinte resultado: aprovados por unanimidade.
Colocado em discussão o mérito do respectivo projeto e ninguém se manifestando a
respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado: aprovado por
unanimidade – 1º turno de votação. PROJETO DE LEI Nº 66/19 – PREFEITO
MUNICIPAL - Dispõe sobre a alteração do anexo X, da Lei nº 1.765, de 28 de
setembro de 1994, e alterações posteriores. Inicialmente foram deliberados os
pareceres favoráveis das Comissões Permanentes. Colocado em discussão os
respectivos pareceres e ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação,
obtendo-se o seguinte resultado: aprovados por unanimidade. Colocado em
discussão o mérito do respectivo projeto, o Vereador JOSÉ LUIS NIERI fez uma breve
explanação sobre o que se tratava a matéria. Ninguém mais se manifestando a
respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado: aprovado por
unanimidade – 1º turno de votação. PROJETO DE LEI Nº 69/19 – PREFEITO
MUNICIPAL - Cede os bens públicos imóveis de uso especial localizados na Rua
Professor João Alvarenga, nº 49 e 75, Pedreira-SP., para a Câmara Municipal de
Pedreira, conforme especifica. Inicialmente foram deliberados os pareceres favoráveis
das Comissões Permanentes. Colocado em discussão os respectivos pareceres e
ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação, obtendo-se o seguinte
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resultado: aprovados por unanimidade. Colocado em discussão o mérito do
respectivo projeto, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS fez um breve comentário
sobre a razão de seu voto ser contrário ao Projeto. Ninguém mais se manifestando a
respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado: aprovado com voto
contrário do Vereador Cristiano Alex Elias – 1º turno de votação. PROJETO DE LEI
Nº 70/19 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Institui no Município de Pedreira o
“Dia Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate da Fibromialgia” e dá
outras providências. Inicialmente foram deliberados os pareceres favoráveis das
Comissões Permanentes. Colocado em discussão os respectivos pareceres e ninguém
se manifestando a respeito, foram postos em votação, obtendo-se o seguinte resultado:
aprovados por unanimidade. Colocado em discussão o mérito do respectivo projeto,
os Vereadores JOSÉ LUIS NIERI e CRISTIANO ALEX ELIAS, solicitaram ao autor do
Projeto a permissão para assinarem junto a matéria, obtendo a anuência do Vereador
Marcelo Donizete Duó (pronunciamentos constam na íntegra com início: 01:04:08 e
término em 01:05:24). Ninguém mais se manifestando a respeito do Projeto, foi posto
em votação, obtendo-se o seguinte resultado: aprovado por unanimidade – 1º turno de
votação. PROJETO DE LEI Nº 71/19 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO –
Denomina a Rotatória localizada na Avenida Antonio Serafim Petean, que dá acesso à
Rua Pedro Ferrari e Estrada Municipal Santo Lazarini com o nome de “Rotatória
Juraci José dos Santos”. Inicialmente foram deliberados os pareceres favoráveis das
Comissões Permanentes. Colocado em discussão os respectivos pareceres e ninguém
se manifestando a respeito, foram postos em votação, obtendo-se o seguinte resultado:
aprovados por unanimidade. Colocado em discussão o mérito do respectivo projeto e
ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte
resultado: aprovado por unanimidade – 1º turno de votação. Encerrando-se a
deliberação dos projetos constantes em pauta, iniciou-se a fase destinada a
EXPLICAÇÃO PESSOAL. O Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS, primeiro inscrito,
desejou boa noite aos presentes, agradecendo a presença de todos da plateia
(manifestação consta na íntegra com início em 01:06:52 e término em 01:07:48). O
Presidente Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO, segundo inscrito, fez um breve
comentário sobre o Projeto referente ao Paço Municipal, agradecendo a presença de
todos (manifestação consta na íntegra com início em 01:07:56 e término em
01:10:01).Encerrando-se a Explicação Pessoal e 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. 17/2019.
ATA APROVADA NA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 20/08/2019.
Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
Presidente
JOSÉ LUIS NIERI
1º Secretário
ANTONIO GANZAROLLI FILHO
2º Secretário
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