CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES
19ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 05 DE DEZEMBRO DE 2016.
Presidente – Cristiano Alex Elias – “Em Exercício”
1° Secretário – Luis Henrique Araujo

Aos 5 (cinco) dias do mês de dezembro, do exercício de 2016 (dois mil e dezesseis), na
Sala das Sessões “Presidente Tancredo de Almeida Neves”, foi realizada a 19ª (décima
nona) SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA. Determinado pelo Presidente em
exercício – Vereador Cristiano Alex Elias – 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, LUIS HENRIQUE ARAUJO, MANOEL SOUSA
OLIVEIRA e MARCELO CESAR DANTAS CELLOTO. Aberta a Sessão, na forma
regimental, pelo Presidente em exercício, o mesmo deu início à fase destinada ao
Expediente, deliberando a ATA da 18ª (décima oitava) Sessão Legislativa Ordinária realizada no dia 21 (vinte e um) de novembro 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 dos presentes (estando ausente o
Vereador José Luiz Serra). Em seguida, foi dado ciência do Expediente recebido do
Prefeito Municipal, encaminhando às Comissões Competentes:- PROJETO DE LEI
Nº 61/16 – Autoriza o Poder Executivo a firmar contrato de locação com a Associação
Desportiva Classista Santana de Pedreira, para utilização de Campo de Futebol,
Quadra de Areia, Campo Society e aulas com “Escolinha de Futebol” para
desenvolvimento de atividades esportivas de crianças, jovens e adultos, no exercício
de 2017; PROJETO DE LEI Nº 62/16 – Autoriza o Poder Executivo a firmar contrato
de locação no exercício de 2017, com o Clube Náutico Joaquim Carlos, de uma quadra
poliesportiva, para abrigar as atividades de práticas esportivas de crianças, jovens e
adultos; PROJETO DE LEI Nº 63/16 – Autoriza o Executivo a firmar contrato de
locação, no exercício de 2017, com o Esporte Clube Santa Sofia (Campo de Futebol,
Quadra Poliesportiva e Ginásio de Esportes) para atividades nas modalidades de
basquete feminino e masculino, vôlei feminino e masculino, futebol, futebol de salão,
Futsal adulto, bem como para crianças carentes, alunos do Ensino Municipal e de
Escolinhas Esportivas Mantidas pela Municipalidade, através de diversos Projetos; e
PROJETO DE LEI Nº 64/16 – Autoriza o Executivo a firmar contrato de locação, no
exercício de 2017, com o Clube Recreativo Vale Verde (Campo de Futebol,
Dependências Internas, Quadra de Futebol de Salão e Piscina) para desenvolvimento
de atividades esportivas e recreativas dos alunos das Escolas de Tempo Integral e
Outras. Após, foi dado ciência do Expediente apresentado pelos Senhores Vereadores,
encaminhando às Comissões Competentes:- PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 04/16 – Vereador Antonio Ganzarolli Filho – Dispõe sobre outorga
de Título de Cidadão Pedreirense ao Senhor Hamilton Bernardes Junior, conforme
especifica. Em seguida, o Presidente em exercício comunicou que cópia de ofícios
recebidos e de interesse dos Senhores Vereadores já havia sido disponibilizada na
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tribuna de cada Vereador. Após, foram deliberados os seguintes REQUERIMENTOS:Do Vereador José Luis Nieri – nº 42/16 – solicitando informações ao Prefeito
Municipal sobre a veracidade da informação de furto de um aparelho de TV de 60
(sessenta) polegadas que estaria sendo usado pelo Conselho Municipal de Saúde.
Colocado em discussão o mencionado requerimento, o Vereador JOSÉ LUIS NIERI
apenas esclareceu que havia um erro no requerimento, pois consta sessenta polegadas
e, na verdade, é trinta e duas. Esclareceu que ele próprio havia corrigido o erro à
caneta (manifestação consta com início em 05:45 e término em 06:05). Ninguém mais
fazendo uso da palavra, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos
presentes (estando ausente o Vereador José Luiz Serra). Do Vereador Cristiano Alex
Elias – nº 43/16 – solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre os funcionários
concursados e comissionados da Prefeitura Municipal de Pedreira. Colocado em
discussão o mencionado requerimento, ninguém fazendo uso da palavra, foi posto em
votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes (estando ausente o Vereador
José Luiz Serra). E do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 44/16 –
solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre a situação atual quanto à
utilização do prédio público localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Vila
Monte Alegre, ao lado do Telecentro. Colocado em discussão o mencionado
requerimento, ninguém fazendo uso da palavra, foi posto em votação, sendo
aprovado por unanimidade dos presentes (estando ausente o Vereador José Luiz
Serra). Em seguida, foi dado ciência das seguintes INDICAÇÕES, encaminhando-as
ao Executivo Municipal:- Do Vereador Antonio Ganzarolli Filho – nº 163/16 –
solicitando melhorias na iluminação da ponte pênsil localizada entre a Avenida
Joaquim Carlos e Travessa Gisto Ferrari; do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho
– nº 164/16 – solicitando avaliação, por parte da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, do grau de segurança de uma árvore que está no Bosque Municipal, ao
lado de uma casa na Avenida Tiradentes, número 330, demonstrando insegurança à
moradora daquele local, com galhos em cima de sua casa, oferecendo perigo de
queda; do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 165/16 – solicitando a
reforma do corrimão e melhorias na iluminação da escada localizada na Rua São João
Bosco, na Vila Monte Alegre, que dá acesso aos prédios do Vale Verde; do Vereador
Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 166/16 – solicitando a presença da Guarda
Municipal, aos domingos, durante o baile da Terceira Idade, localizado próximo aos
prédios do Vale Verde, principalmente, no término do mesmo; do Vereador Dr. Jayro
Gouveia Goulart Filho – nº 167/16 – solicitando a pintura e marcação da faixa de
pedestres localizada na Avenida Wanderley José Vicentini, defronte ao Box 10; do
Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 168/16 – solicitando serviços de pintura
nas colunas de ferro que sustentam a estrutura da cobertura da Quadra de Esportes
localizada na Vila Monte Alegre, que se encontra com focos importantes de ferrugem;
do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 169/16 – solicitando um conjunto de
traves novas com redes e duas tabelas de basquete para a Quadra de Esportes da Vila
Monte Alegre; do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 170/16 – solicitando
a retirada de manilhas, árvores e galhos que se encontram caídos à margem do
barranco na quadra da Vila Monte Alegre, oferecendo perigo aos frequentadores,
além do conserto das luminárias; do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº
171/16 – solicitando a previsão do término da obra localizada dentro do Estádio
Municipal, especificamente na parte superior das arquibancadas, que poderia servir à
Secretaria de Esportes, a fim de economizar com aluguel e outros gastos; do Vereador
Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 172/16 – solicitando corrimãos no centro e nas
laterais da escada de acesso à Central de Saúde; do Vereador Dr. Jayro Gouveia
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Goulart Filho – nº 173/16 – solicitando painel com senhas por ordem de chegada para
atendimento da população (SAAE) e indicação de preferência para gestantes, idosos e
deficientes físicos; do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 174/16 –
solicitando operação tapa-buracos na Rua Giacomo Aggio; do Vereador Dr. Jayro
Gouveia Goulart Filho – nº 175/16 – solicitando a pintura e marcação da faixa de
pedestres defronte às Escolas Estaduais, Municipais e Creches, que se encontra em
péssimas condições, colocando em risco os pedestres e alunos; e do Vereador Dr. Jayro
Gouveia Goulart Filho – nº 176/16 – solicitando placas na extensão da calçada do
Bosque, junto à Avenida Tiradentes, com os dizeres: “Proibido Jogar Lixo e Entulho –
Lei 1.156/85 – Sujeito a Multa”. Após, foi dado ciência das seguintes MOÇÕES DE
PESAR, encaminhando-as às famílias enlutadas:- Do Vereador Dr. Jayro Gouveia
Goulart Filho e demais Vereadores - nº 276/16 - consignam em ata, votos de pesar pelo
falecimento do Senhor José Vitório Gianesi; do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart
Filho e demais Vereadores - nº 277/16 - consignam em ata, votos de pesar pelo
falecimento do Senhor Alcides Demore; do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho
e demais Vereadores - nº 278/16 - consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento
do Senhor Aparecido Luiz de Moraes; do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho e
demais Vereadores - nº 279/16 - consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento do
Senhor Sebastião Silvério da Silva; e do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho e
demais Vereadores - nº 280/16 - consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento do
Senhor Arlindo Rozon. Solicitando a palavra, o Vereador MANOEL SOUSA
OLIVEIRA solicitou permissão para incluir mais duas moções na pauta desta Sessão.
Sendo a sua solicitação acatada, foram incluídas as seguintes moções: nº 281/16 – do
Vereador Manoel Sousa Oliveira e demais Vereadores – consignam em ata, votos de
pesar pelo falecimento do Senhor Ulisses de Oliveira; e nº 282/16 – do Vereador
Manoel Sousa Oliveira e demais Vereadores – consignam em ata, votos de pesar pelo
falecimento do Senhor Adão Raimundo dos Santos, sendo encaminhadas às famílias
enlutadas. Após, foi dado ciência das seguintes correspondências encaminhadas a esta
Casa Legislativa:- Do Cabo PM Marcos Antônio Ascencio (Instrutor do PROERD) –
convidando para a Solenidade de Formatura dos Alunos do Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência – PROERD). Também foi comunicado que se
encontrava à disposição dos Senhores Vereadores o Balancete da Receita e Despesa da
Prefeitura Municipal de Pedreira referente ao mês de setembro e outubro/2016, bem
como o Relatório de Uso do Veículo Oficial da Câmara Municipal de Pedreira
referente ao mês de novembro/2016. Encerrando-se as correspondências, iniciou-se à
fase da Palavra Livre. Os Vereadores CRISTIANO ALEX ELIAS e ALESSANDRO
LUÍS DE GODOY dispensaram a palavra. O Vereador MARCELO CESAR DANTAS
CELLOTO, terceiro inscrito, teceu esclarecimentos sobre os serviços funerários
prestados no município, em especial pela empresa Organização de Luto Pedreira
(manifestação consta com início em 16:16 e término em 30:42). O quarto inscrito,
Vereador Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO, solicitou ao Senhor Presidente o
encaminhamento de ofício solicitando relatório das atividades desenvolvidas nos
clubes da cidade, tendo em vista a apresentação dos projetos que versam sobre
contrato de locação com os mesmos e a exigência dessa apresentação nesta Casa de
Leis. Também disse sobre a sua satisfação com relação à explanação do Vereador
Marcelo quanto aos serviços funerários prestados no município (manifestação consta
com início em 30:56 e término em 34:43). Os Vereadores MANOEL SOUSA
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OLIVEIRA e JOSÉ LUIS NIERI dispensaram a palavra. O PRESIDENTE em exercício,
Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS fez uso da palavra, abordando a questão dos
projetos referentes aos clubes do município, bem como sobre a explanação do
Vereador Marcelo sobre os serviços funerários. Também mencionou que nunca
precisou enganar, falar mentiras ou ser falso para atingir seus objetivos políticos ou
pessoais (manifestação consta com início em 34:56 e término em 41:00). Não havendo
mais inscritos, o Presidente em exercício comunicou que o tempo destinado ao
Expediente havia se encerrado, passando diretamente para a ORDEM DO DIA desta
Sessão, sendo deliberada a REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 54/16 – do
Prefeito Municipal – Dispõe sobre a concessão de direito real de uso a título oneroso
ao Grupo Escoteiros Águas Correntes, de bem público municipal, conforme especifica
e dá outras providências. Colocada em discussão a referida Redação Final, ninguém se
manifestando a respeito, foi posta em votação, obtendo-se o seguinte resultado:APROVADA por unanimidade dos presentes (estando ausente o Vereador José Luiz
Serra). Após, foi deliberado, em 2º turno de votação, o PROJETO DE LEI Nº 48/16 –
do Prefeito Municipal – Autoriza o Executivo a conceder subvenção social às
entidades do Município que especifica, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias
e artigo 26, da Lei de Responsabilidade Fiscal (CARISMA). Colocado em discussão o
mérito do projeto, o Vereador MARCELO CESAR DANTAS CELLOTO apenas
esclareceu que mantinha a sua posição contrária (manifestação consta com início em
42:30 e término em 42:53). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posto em
votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO com o voto contrário do
Vereador Marcelo Cesar Dantas Celloto (estando ausente o Vereador José Luiz Serra).
Em seguida, foram deliberados os seguintes projetos em 1º turno de votação:PROJETO DE LEI Nº 35/16 – do Prefeito Municipal - Dispõe sobre aprovação especial
de construções irregulares e dá outras providências. O Presidente em exercício
informou que os pareceres das Comissões Permanentes já haviam sido votados e
aprovados em outra oportunidade. Colocado em discussão o mérito do projeto, o
Vereador MARCELO CESAR DANTAS CELLOTO e o PRESIDENTE em exercício
expuseram suas posições contrárias ao projeto (discussão consta com início em 43:53
e término em 46:21). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posto em votação,
obtendo-se o seguinte resultado:- Votos contrários dos Vereadores Dr. Jayro Gouveia
Goulart Filho, José Luis Nieri e Marcelo Cesar Dantas Celloto, votos favoráveis dos
Vereadores Alessandro Luís de Godoy, Antonio Ganzarolli Filho e Manoel Sousa
Oliveira, abstenção do Vereador Luis Henrique Araujo e ausência do Vereador José
Luiz Serra. Havendo empate com 3 (três) votos favoráveis e 3 (três) contrários,
conforme dispositivos regimentais, o PRESIDENTE desempatou com o seu voto
contrário ao projeto. Portanto, com 4 (quatro) votos contrários, 3 (três) favoráveis, 1
(uma) abstenção e 1 (uma) ausência, o PRESIDENTE em exercício declarou
REPROVADO o Projeto de Lei nº 35/16 em 1º turno de votação. PROJETO DE LEI Nº
58/16 – do Vereador Manoel Sousa Oliveira - Dispõe sobre denominação de Creche
Municipal, situada no Bairro Jardim Marajoara, com o nome de “Maria Cecilia Betiolli
Lima”, conforme especifica. Inicialmente foram colocados em discussão os pareceres
favoráveis das Comissões Permanentes. Ninguém se manifestando a respeito, foram
postos em votação, sendo aprovados por unanimidade dos presentes (estando ausente
o Vereador José Luiz Serra). Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se
manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:APROVADO por unanimidade dos presentes (estando ausente o Vereador José Luiz
Serra) em 1º turno. PROJETO DE LEI Nº 59/16 – do Vereador Manoel Sousa Oliveira –
Dispõe sobre denominação de Unidade Básica de Saúde – UBS, situada no Bairro
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Jardim Marajoara II, com o nome de “Margarida Janete Ferrari Ganzarolli”, conforme
especifica. Inicialmente foram colocados em discussão os pareceres favoráveis das
Comissões Permanentes. Ninguém se manifestando a respeito, foram postos em
votação, sendo aprovados por unanimidade dos presentes (estando ausente o
Vereador José Luiz Serra). Colocado em discussão o mérito do projeto, o Vereador
MARCELO CESAR DANTAS CELLOTO disse que se sentia honrado em votar esse
projeto por se tratar de uma mulher repleta de qualidades (discussão consta com
início em 49:26 e término em 51:06). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi
posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade
dos presentes (estando ausente o Vereador José Luiz Serra) em 1º turno. E PROJETO
DE LEI Nº 60/16 – do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – Dispõe sobre
denominação de Praça situada no Loteamento “Terras Di Castellari”, com o nome de
“José Castellari”, conforme especifica. Inicialmente foram colocados em discussão os
pareceres favoráveis das Comissões Permanentes. Ninguém se manifestando a
respeito, foram postos em votação, sendo aprovados por unanimidade dos presentes
(estando ausente o Vereador José Luiz Serra). Colocado em discussão o mérito do
projeto, o Vereador Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO solicitou apoio dos
Senhores Vereadores e mencionou informações sobre o homenageado (discussão
consta com início em 52:16 e término em 53:33). Ninguém mais se manifestando a
respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por
unanimidade dos presentes (estando ausente o Vereador José Luiz Serra) em 1º turno.
Encerrando-se a deliberação dos projetos constantes em pauta, iniciou-se a fase
destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL. O Vereador ANTONIO GANZAROLLI FILHO
discorreu sobre diversos assuntos (manifestação consta com início em 54:08 e
término em 01:03:10). O segundo inscrito, Vereador ALESSANDRO LUÍS DE GODOY,
relatou sobre o privilégio que é estar junto com o Vereador Antonio Ganzarolli Filho
devido a sua história política e sua importância (manifestação consta com início em
01:03:18 e término em 01:07:18). O Vereador MARCELO CESAR DANTAS CELLOTO,
terceiro inscrito, somente leu o artigo segundo da Lei 13.261, complementando a sua
manifestação na Palavra Livre (manifestação consta com início em 01:07:22 e término
em 01:08:38). O quarto inscrito, Vereador Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
agradeceu ao Vereador Antonio Ganzarolli Filho, desejando ótima semana
(manifestação consta com início em 01:08:44 e término em 01:09:39). O Vereador
MANOEL SOUSA OLIVEIRA, quinto inscrito, discorreu sobre diversos assuntos
(manifestação consta com início em 01:09:46 e término em 01:16:26). O Vereador
ANTONIO GANZAROLLI FILHO solicitando a palavra, apenas agradeceu ao
Vereador Manoel Sousa Oliveira pela apresentação do projeto que homenageia a sua
esposa com o nome em uma Unidade Básica de Saúde, bem como cumprimentou o
Vereador Cristiano Alex Elias pela sua desenvoltura na Presidência desta Casa de Leis
(manifestação consta com início em 01:16:31 e término em 01:17:20). O Vereador
JOSÉ LUIS NIERI dispensou a palavra. O PRESIDENTE em exercício, Vereador
CRISTIANO ALEX ELIAS, discorreu sobre diversos assuntos, sendo aparteado pelo
Vereador MANOEL SOUSA OLIVEIRA que agradeceu a todos os funcionários do
Poder Legislativo (manifestação consta com início em 01:17:30 e término em
01:23:20). 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. 24/2016.
Página 5

ATA APROVADA NA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 19/12/2016.

CRISTIANO ALEX ELIAS
Presidente em exercício

LUIS HENRIQUE ARAUJO
1º Secretário

MARCELO CESAR DANTAS CELLOTO
2º Secretário
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