CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES
13ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 7 DE AGOSTO DE 2017.
Presidente – José Luis Nieri
1° Secretário – Marcelo Donizete Duó
Aos 7 (sete) dias do mês de agosto, do exercício de 2017 (dois mil e dezessete), na Sala
das Sessões “Presidente Tancredo de Almeida Neves”, 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 (décima segunda) Sessão Legislativa Ordinária - realizada no dia 17
(dezessete) de julho 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 41/17 – Dispõe sobre a criação de crédito adicional especial no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais) – (contém Requerimento de Urgência Especial); PROJETO
DE LEI Nº 42/17 – Dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor
de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) – (contém Requerimento de
Urgência Especial); PROJETO DE LEI Nº 43/17 – 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 – (contém
Requerimento de Urgência Especial); PROJETO DE LEI Nº 44/17 – Autoriza o Poder
Executivo Municipal a efetuar transferência financeira ao SAAE – Serviço Autônomo
de Água e Esgoto; e PROJETO DE LEI Nº 45/17 – Dispõe sobre a desafetação da área
que especifica e autoriza o Poder Executivo a permutá-lo com outro imóvel e dá
outras providências – (contém Requerimento de Urgência Especial). Após, foi dado
ciência do Expediente apresentado pelos Senhores Vereadores, encaminhando às
Comissões Competentes:- PROJETO DE LEI Nº 40/17 – Vereador Antonio Ganzarolli
Filho – Denomina o Canil Municipal com o nome de “Maria Matioli Lima”. Em
seguida, o Presidente comunicou que cópia dos Ofícios do Prefeito Municipal,
encaminhando respostas a diversas proposições dos Senhores Vereadores,
encontrava-se na tribuna de cada Vereador. Após, foi dado ciência das seguintes
INDICAÇÕES, encaminhando-as aos setores competentes:- Do Vereador Marcelo
Donizete Duó – nº 242/17 – solicitando a implantação de radar na Rua XV de
Novembro, nas proximidades da antiga Cerâmica São Sebastião; do Vereador Marcelo
Donizete Duó – nº 243/17 – solicitando a implantação, em regime de urgência, de uma
lombada na Rua Luiz Ancona, especificamente nas proximidades da curva; do
Vereador Marcelo Donizete Duó – nº 244/17 – solicitando estudos sobre a sinalização
da Rotatória na Marginal com referência nas “Lojas do Ayrton”; do Vereador Marcelo
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Donizete Duó – nº 245/17 – solicitando a colocação de placas de denominação de ruas
na Vila Monte Alegre e demais bairros; do Vereador Marcelo Donizete Duó – nº
246/17 – solicitando a operação tapa-buracos na Avenida Joaquim Carlos, na Vila São
José; do Vereador Marcelo Donizete Duó – nº 247/17 – solicitando estudar a
possibilidade de implantar um monumento à Bíblia na Praça Angelo Ferrari, Centro
da cidade; do Vereador Marcelo Donizete Duó – nº 248/17 – solicitando estudar a
possibilidade de liberar, em ambas as mãos, para estacionamento na Avenida
Presidente Costa e Silva (do início - sentido subida até o Cartório Eleitoral); da
Vereadora Márcia Regina Lima Galvão – nº 249/17 – solicitando estudos para a
implantação de lombofaixa em todo o município, onde houver a devida necessidade;
da Vereadora Márcia Regina Lima Galvão – nº 250/17 – solicitando operação tapaburacos nas Ruas: Victório Piccolomini, Vitório Pavan, Ermelindo Arrelaro e Joaquim
B. Pavão, todas localizadas no Bairro Barbim; da Vereadora Márcia Regina Lima
Galvão – nº 251/17 – solicitando a implantação de uma lombofaixa na Rua José
Augusto Cau, defronte ao número 205; da Vereadora Márcia Regina Lima Galvão – nº
252/17 – solicitando a colocação de uma placa com os seguintes dizeres: “Passagem
permitida somente a pedestres”, na ponte que liga a Rua Cananéia à Rua do
Trabalhador, no Jardim Triunfo, defronte ao número 310; da Vereadora Márcia Regina
Lima Galvão – nº 253/17 – solicitando a implantação de uma lombofaixa na Rua
Estevan Mazziero, defronte ao número 112, no Conjunto Habitacional São Joaquim; da
Vereadora Márcia Regina Lima Galvão – nº 254/17 – solicitando a implantação de uma
lombofaixa na Rua Silvio Ártico, defronte ao número 65, na Vila Canesso; da
Vereadora Márcia Regina Lima Galvão – nº 255/17 – solicitando os serviços de reparos
na ponte que liga a Rua Cananéia à Rua do Trabalhador, defronte ao Supermercado
Bon-Netto; da Vereadora Márcia Regina Lima Galvão – nº 256/17 – solicitando a
implantação de uma lombofaixa na Avenida Joaquim Carlos, defronte ao número 389;
da Vereadora Márcia Regina Lima Galvão – nº 257/17 – solicitando os serviços de
limpeza da viela localizada na Rua Hugo Ângelo Rodrigo Jorge, ao lado do número
181; da Vereadora Márcia Regina Lima Galvão – nº 258/17 – solicitando a colocação de
tampas nos bueiros na Rua Hugo Ângelo Rodrigo Jorge e na calçada ao lado do
número 181, defronte à Área Verde; da Vereadora Márcia Regina Lima Galvão – nº
259/17 – solicitando a poda do mato na área verde na Rua Hugo Ângelo Rodrigo
Jorge; da Vereadora Márcia Regina Lima Galvão – nº 260/17 – solicitando estudos no
sentido de tornar mão única para estacionamento de veículos na Rua José Augusto
Cau; do Vereador Antonio Ganzarolli Filho – nº 261/17 – solicitando a construção de
uma ponte ligando as Ruas Luis Thomazini Filho e Antonio Provatti, no Jardim
Triunfo; do Vereador Antonio Ganzarolli Filho – nº 262/17 – solicitando a implantação
de uma lombada na Estrada Antonio Olivari, antiga Estrada Estadual asfaltada, nas
proximidades da empresa “Redar”; e do Vereador Cristiano Alex Elias – nº 263/17 –
solicitando a retirada de entulhos e a colocação de placa com os dizeres: “Proibido
Jogar Lixo” na Rua Arthur Zanini, proximidades do número 331, no Vale Verde II.
Após, foi dado ciência das seguintes MOÇÕES DE PESAR, encaminhando-as às
famílias enlutadas:- Do Vereador Mário Wilson Fratta e demais Vereadores - nº 88/17
- consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento da Senhora Zureida Lotaif
Seiunas; do Vereador Marcelo Donizete Duó e demais Vereadores - nº 91/17 consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento do Senhor José Tavares de
Oliveira; e do Vereador Marcelo Donizete Duó e demais Vereadores - nº 92/17 consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento da Senhora Luzia de Oliveira
Zechinato. Solicitando a palavra, o Vereador Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART
FILHO pediu permissão ao Vereador Marcelo Donizete Duó para subscrever a Moção
nº 91/17 e sua solicitação foi acatada. Em seguida, foram deliberadas as seguintes
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MOÇÕES DE CONGRATULAÇÕES:- Do Vereador Marcelo Donizete Duó – nº 89/17
– consigna em ata, votos de congratulações ao Senhor Antonio Marco Ferreira de
Moraes, Presidente do Clube do Fusca de Pedreira, pela realização do Café da Manhã
e Exposição de Fuscas, ocorrido no dia 23 (vinte e três) de julho. Colocada em
discussão a respectiva moção, ninguém se manifestando a respeito, foi posta em
votação, sendo APROVADA por unanimidade. Do Vereador Marcelo Donizete Duó –
nº 90/17 – consigna em ata, votos de congratulações ao Clube Náutico Joaquim Carlos,
pelos 65 (sessenta e cinco) anos de fundação. Colocada em discussão a respectiva
moção, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS perguntou ao proponente se na moção
estava citando a Missa Campal realizada e o proponente afirmou que sim. Desta
forma, o Vereador Cristiano Alex Elias pediu permissão para subscrever a moção e
sua solicitação foi acatada (manifestação consta com início em 10:48 e término em
10:58). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posta em votação, sendo
APROVADA por unanimidade. E do Vereador Marcelo Donizete Duó – nº 93/17 –
consigna em ata, votos de congratulações ao Atleta Luiz Roberto da Silva, conhecido
como Gibi, por ter sido campeão de Jiu Jitsu Absoluto na cidade de Campinas.
Colocada em discussão a respectiva moção, o Vereador Dr. JAYRO GOUVEIA
GOULART FILHO solicitou permissão ao proponente para subscrever a moção,
dizendo que conhece o homenageado, e sua solicitação foi acatada (manifestação
consta com início em 11:30 e término em 11:50). Ninguém mais se manifestando a
respeito, foi posta em votação, sendo APROVADA por unanimidade. Após, foi dado
ciência das seguintes correspondências encaminhadas a esta Casa Legislativa:- Do
Conselho Municipal de Meio Ambiente de Amparo (CMMA) – convidando para a
Audiência Pública sobre a Construção das Barragens de Duas Pontes (Amparo) e
Pedreira no próximo dia 17 (dezessete) de agosto; da Junta de Serviço Militar de
Pedreira – convidando para a “Solenidade de Compromisso a Bandeira” no próximo
dia 11 (onze) de agosto; do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –
comunicando sobre a liberação de recursos financeiros (Comunicados nºs CM073355;
CM067809; CM153311/2017). Também foi comunicado que se encontrava à disposição
dos Senhores Vereadores o Relatório de Uso do Veículo Oficial da Câmara Municipal
de Pedreira referente ao mês de julho/2017, bem como o Balancete da Despesa e
Financeiro da Câmara Municipal de Pedreira referente ao mês de julho/2017.
Encerrando-se as correspondências, iniciou-se à fase da Palavra Livre. O Vereador
CRISTIANO ALEX ELIAS, primeiro inscrito, abordou sobre a possibilidade de projeto
para aumentar o valor venal de imóveis em Pedreira, expondo a sua posição a respeito
(manifestação consta com início em 14:21 e término em 18:16). O segundo inscrito,
Vereador ANTONIO GANZAROLLI FILHO abordou diversos assuntos (manifestação
consta com início em 18:24 e término em 20:55). 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, iniciando com a
deliberação do Requerimento de Urgência Especial, subscrito pelos Vereadores Dr.
Jayro Gouveia Goulart Filho, Antonio Ganzarolli Filho e Antonio Fermino Filho,
solicitando a inclusão do Projeto de Lei nº 41/16 – do Prefeito Municipal – Dispõe
sobre a criação de crédito adicional especial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
em 1º turno de votação. Colocado em discussão o requerimento de urgência especial,
ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo aprovado por
unanimidade. Desta forma, foi colocado em deliberação o PROJETO DE LEI Nº 41/16
– do Prefeito Municipal – Dispõe sobre a criação de crédito adicional especial no valor
de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Inicialmente foram solicitados verbalmente os
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pareceres das Comissões Permanentes de Constituição, Justiça e Redação; e
Orçamento, Finanças e Contabilidade, os quais exararam parecer favorável. Colocado
em discussão os pareceres favoráveis das respectivas Comissões, ninguém se
manifestando a respeito, foram votados e aprovados por unanimidade. Colocado em
discussão o mérito do projeto, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS apresentou uma
dúvida a respeito da matéria e sua dúvida foi esclarecida pelo Senhor PRESIDENTE
(discussão consta com início em 23:05 e término em 23:42). Ninguém mais se
manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:APROVADO por unanimidade. Após, foi deliberado o Requerimento de Urgência
Especial, subscrito pelos Vereadores Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho, Antonio
Ganzarolli Filho e Antonio Fermino Filho, solicitando a inclusão do Projeto de Lei nº
42/16 – do Prefeito Municipal – Dispõe sobre a criação de crédito adicional
suplementar no valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), em 1º
turno de votação. Colocado em discussão o requerimento de urgência especial,
ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo aprovado por
unanimidade. Desta forma, foi colocado em deliberação o PROJETO DE LEI Nº 42/16
– do Prefeito Municipal – Dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar no
valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais). Inicialmente foram
solicitados verbalmente os pareceres das Comissões Permanentes de Constituição,
Justiça e Redação; e Orçamento, Finanças e Contabilidade, os quais exararam parecer
favorável. Colocado em discussão os pareceres favoráveis das respectivas Comissões,
ninguém se manifestando a respeito, foram votados e 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.
Em seguida, foi deliberado o Requerimento de Urgência Especial, subscrito pelos
Vereadores Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho, Antonio Ganzarolli Filho e Antonio
Fermino Filho, solicitando a inclusão do Projeto de Lei nº 43/16 – do 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, em 1º turno de votação. Colocado em
discussão o requerimento de urgência especial, ninguém se manifestando a respeito,
foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Desta forma, foi colocado em
deliberação o PROJETO DE LEI Nº 43/16 – do 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.
Inicialmente foram solicitados verbalmente os pareceres das Comissões
Permanentes de Constituição, Justiça e Redação; e Orçamento, Finanças e
Contabilidade, os quais exararam parecer favorável. Colocado em discussão os
pareceres favoráveis das respectivas Comissões, ninguém se manifestando a respeito,
foram votados e 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. Por último, foi deliberado o
Requerimento de Urgência Especial, subscrito pelos Vereadores Dr. Jayro Gouveia
Goulart Filho, Antonio Ganzarolli Filho e Antonio Fermino Filho, solicitando a
inclusão do Projeto de Lei nº 45/16 – do Prefeito Municipal – Dispõe sobre a
desafetação da área que especifica e autoriza o Poder Executivo a permutá-lo com
outro imóvel e dá outras providências, em 1º turno de votação. Colocado em
discussão o requerimento de urgência especial, ninguém se manifestando a respeito,
foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Desta forma, foi colocado em
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deliberação o PROJETO DE LEI Nº 45/16 – do Prefeito Municipal – Dispõe sobre a
desafetação da área que especifica e autoriza o Poder Executivo a permutá-lo com
outro imóvel e dá outras providências. Inicialmente foram solicitados verbalmente os
pareceres das Comissões Permanentes de Constituição, Justiça e Redação; e
Orçamento, Finanças e Contabilidade, os quais exararam parecer favorável. Colocado
em discussão os pareceres favoráveis das respectivas Comissões, ninguém se
manifestando a respeito, foram votados e aprovados por unanimidade. Colocado em
discussão o mérito do projeto, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS apresentou uma
dúvida a respeito da matéria e sua dúvida foi esclarecida pelo Senhor PRESIDENTE e
pelo Vereador Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO (discussão consta com início
em 27:47 e término em 29:20). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posto em
votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade. Dando
sequência, foi deliberado o PROJETO DE LEI Nº 39/17 – Prefeito Municipal – Dispõe
sobre a ratificação a primeira alteração do Protocolo de Intenções da Agência
Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí – ARES – PCJ e dá outras providências – em 1º turno de votação. Inicialmente
foram colocados em discussão os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes.
Ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação, sendo aprovados por
unanimidade. Colocado em discussão o mérito do referido projeto, o Vereador
CRISTIANO ALEX ELIAS solicitou a retirada do projeto da pauta desta Sessão para
melhores estudos, expondo os seus motivos para tal solicitação. Colocado em
discussão o referido pedido de retirada, os Vereadores JOSÉ CARLOS DA SILVA e
Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO disseram que eram contrários a retirada
(discussão consta com início em 30:53 e término em 32:14). Ninguém mais se
manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo aprovado com os votos
contrários dos Vereadores Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho e José Carlos da Silva.
Desta forma, o Presidente declarou que o Projeto de Lei nº 39/17 estava RETIRADO
da pauta desta Sessão, em 1º turno. Solicitando a palavra, o Vereador MARCELO
DONIZETE DUÓ mencionou sobre agendarem a data para irem à cidade de
Americana, sendo sua colocação complementada pelo Vereador ANTONIO
GANZAROLLI FILHO (manifestação consta com início em 32:37 e término em
33:27). Encerrando-se a deliberação dos projetos constantes em pauta, iniciou-se a
fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL. O primeiro inscrito, Vereador Dr. JAYRO
GOUVEIA GOULART FILHO cumprimentou a todos, desejando boa semana
(manifestação consta com início em 33:36 e término em 33:56). O segundo inscrito,
Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS dispensou a palavra. Encerrando-se a Explicação
Pessoal, o Presidente informou que não havia nenhum munícipe inscrito para fazer
uso da Tribuna Livre, agradecendo a presença de todos. 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. 15/2017.
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ATA APROVADA NA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 14/08/2017.
JOSÉ LUIS NIERI
Presidente
MARCELO DONIZETE DUÓ
1º Secretário
Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
2º Secretário
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