CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES

17ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 07 DE OUTUBRO DE 2019.
Presidente – Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho
1° Secretário – José Luis Nieri
Aos 07 (sete) dias do mês de outubro, do exercício de 2019 (dois mil e dezenove), na
Sala das Sessões “Vereador Dario Gomes de Oliveira”, foi realizada a 17ª (décima
sétima) 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 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 16ª Sessão Legislativa
Ordinária, realizada no dia 16 de setembro 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 dos presentes, com ausência do
Vereador José Carlos da Silva. Foi deliberada ainda a seguinte Ata: Ata da 3ª Sessão
Legislativa Extraordinária, realizada no dia 23 de setembro 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 dos presentes, com
ausência do Vereador José Carlos da Silva e abstenção dos Vereadores Cristiano Alex
Elias e Marcelo Donizete Duó. Em seguida, foi dado ciência do EXPEDIENTE
RECEBIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, encaminhando-os às Comissões
Permanentes:- PROJETO DE LEI Nº 97/19 – Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Pedreira para o Exercício de 2020; PROJETO DE LEI Nº 98/19 – 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 as Leis nº: 1.884, de
22/05/96; 2.019, de 28/04/1998, alterada pela Lei nº 2.035, de 05/11/2002; 2.223, de
09/08/2001; 2.256, de 20/11/2001; 2.627, de 21/09/2006; 2.671, de 13/02/2007; 2.772,
de 12/02/2008; 3.015, de 18/03/2010 e 3.907/19, de 04/07/2019, conforme especifica;
PROJETO DE LEI Nº 100/19 – Dispõe sobre a criação de crédito adicional
suplementar no valor de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais); PROJETO DE
LEI Nº 101/19 – 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 3.776, de 13 de junho de 2018 – Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2019; PROJETO DE LEI Nº 102/19 – Autoriza o
Executivo a custear despesa para o Evento “Festival de Dança 2019”. Após, foi dado
ciência do EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS SENHORES VEREADORES,
encaminhando-os às Comissões Permanentes:- PROJETO DE LEI Nº 92/19 – SR.
ANTONIO GANZAROLLI FILHO – Denomina a Rotatória localizada na Avenida
Wanderley José Vicentini, que dá acesso à Ponte Rodolfo Arrenius Elias, com o nome
de “Rotatória Companheiro Mário Leonardi”; PROJETO DE LEI Nº 99/19 – SR.
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CRISTIANO ALEX ELIAS – Dispõe sobre o transporte de animais domésticos de
pequeno porte em veículos de transporte público; ANTEPROJETO DE LEI Nº 02/19 –
SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção
de psicólogo escolar para atuar às famílias, corpo docente, discente, direção e equipe
técnica, nas escolas de ensino infantil e fundamental no município de Pedreira e dá
outras providências. Em seguida, o Presidente comunicou que cópia de Ofícios se
encontrava na tribuna de cada Vereador. Após, foi deliberado o seguinte
REQUERIMENTO:- REQUERIMENTO Nº 100/19 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA
– Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre o Centro Comunitário do
Conjunto Residencial Shigueo Kobayashi. Colocado em discussão o referido
requerimento e ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se
o seguinte resultado: aprovado por unanimidade dos presentes, com ausência do
Vereador José Carlos da Silva. Em seguida, foi dado ciência das INDICAÇÕES,
encaminhando-as aos setores competentes:- INDICAÇÃO Nº 112/19 – SR. JOSÉ
CARLOS DA SILVA – Solicitando a construção de passarela, em armação de ferro,
cruzando a Rua Dom Pedro I, no Jardim Santa Clara, à Rua José Manoel de Freitas,
nas proximidades do acesso à Creche; INDICAÇÃO Nº 113/19 – SR. ANTONIO
FERMINO FILHO – Solicitando a implantação de calçadas na Avenida Papa João
XXIII e Rodovia João Beira; INDICAÇÃO Nº 114/19 – SR. ANTONIO FERMINO
FILHO – Solicitando a implantação de corrimão na viela que faz a ligação das Ruas
Ângelo da Costa Lima (altura do número 554) e Damazio José Vialle (altura do
número 111), no Jardim Andrade; INDICAÇÃO Nº 115/19 – SR. ANTONIO
FERMINO FILHO – Solicitando a implantação de corrimão na viela que faz a ligação
das Ruas Alfredo Adelino Calió (altura do número 180) e Alex Carrel (altura do
número 391), no Jardim Andrade; INDICAÇÃO Nº 116/19 – SRS. ANTONIO
GANZAROLLI FILHO E MARCELO DONIZETE DUÓ – Solicitando a criação da
“Galeria dos Artistas Pedreirenses”, nas dependências do Centro de Atendimento ao
Turista “Prefeito Antonio Ganzarolli Filho”; INDICAÇÃO Nº 117/19 – SR. MÁRIO
WILSON FRATTA – Solicitando a operação tapa-buracos na Rua João Batista Fabrin e
Estrada Municipal Basílio Vieira de Godoy; INDICAÇÃO Nº 118/19 – SR. MÁRIO
WILSON FRATTA – Solicitando melhorias nas pontes da estrada rural do Zoren.
Após, foram deliberadas as MOÇÕES DE PESAR, encaminhando-as às famílias
enlutadas:- MOÇÃO Nº 125/19 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS E DEMAIS
VEREADORES – Consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento do Senhor Igor
Benedito Aleixo (Igão); MOÇÃO Nº 126/19 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS E
DEMAIS VEREADORES – Consignam em Ata, Votos de pesar pelo falecimento do
Jovem Fábio Cesar de Oliveira Anibal; MOÇÃO Nº 129/19 – SRS. MÁRIO WILSON
FRATTA, JOSÉ LUIS NIERI E DEMAIS VEREADORES – Consignam em Ata, Votos
de pesar pelo falecimento do Ex-Vereador Walter Fernandes; MOÇÃO Nº 130/19 –
SR. CRISTIANO ALEX ELIAS E DEMAIS VEREADORES – Consigna em Ata,
Votos de pesar pelo falecimento do Senhor José Ferrarin; MOÇÃO Nº 132/19 – SR.
MÁRIO WILSON FRATTA E DEMAIS VEREADORES – Consignam em Ata, Votos
de pesar pelo falecimento da Sra. Ana Rodrigues da Silva. Em seguida, foram
deliberadas as MOÇÕES DE CONGRATULAÇÕES: MOÇÃO Nº 123/19 – SR.
CRISTIANO ALEX ELIAS – Consigna em Ata, Votos de Congratulações à Associação
de Preservação da Natureza e das Tradições Culturais Independente de Pedreira –
Prenat Independente, pelo brilhante trabalho na organização e realização do “XL
Concurso de Prosa, Poesia, Pintura, Fotografia e Vídeo” – Tema: “Meio Ambiente”.
Colocada em discussão a respectiva moção e ninguém se manifestando a respeito, foi
posta em votação, obtendo-se o seguinte resultado: aprovada por unanimidade dos
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presentes com ausência do Vereador José Carlos da Silva. MOÇÃO Nº 124/19 – SR.
CRISTIANO ALEX ELIAS – Consigna em Ata, Votos de Congratulações à Associação
de Preservação da Natureza e das Tradições Culturais Independente de Pedreira –
Prenat Independente, pelo brilhante trabalho na organização e realização do “40º
Passeio Ecológico, Ciclístico e Pedestre”. Colocada em discussão a respectiva moção e
ninguém se manifestando a respeito, foi posta em votação, obtendo-se o seguinte
resultado: aprovada por unanimidade dos presentes com ausência do Vereador José
Carlos da Silva. MOÇÃO Nº 127/19 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA – Consigna em
Ata, Votos de Congratulações à Senhora Ivani Vicentini (atual Secretária adjunta),
prestativa servidora da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Regional, que
recebeu o Colar de Honra ao Mérito da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, no dia 21 de agosto de 2019. Colocada em discussão a respectiva moção e
ninguém se manifestando a respeito, foi posta em votação, obtendo-se o seguinte
resultado: aprovada por unanimidade dos presentes com ausência do Vereador José
Carlos da Silva. MOÇÃO Nº 128/19 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Consigna
em Ata, Votos de Congratulações aos Conselheiros Tutelares: Messias Duó dos Santos,
Marcela Azevedo Franco de Godoi, Anderson Franco de Godoi, Kátia Rosana Furlan,
Jenifer Carolina Dacol Bonamin e Lúcia Rosa, que estarão encerrando seu ciclo de
atividades junto ao órgão da cidade. Colocada em discussão a respectiva moção e
ninguém se manifestando a respeito, foi posta em votação, obtendo-se o seguinte
resultado: aprovada por unanimidade dos presentes com ausência do Vereador José
Carlos da Silva. MOÇÃO Nº 131/19 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS – Consigna em
Ata, Votos de Congratulações ao NEPEP – Núcleo de Estudos e Pesquisa em
Educação de Pedreira, nas pessoas do Professor Orlando Stanley Juriaans e da
Coordenadora Priscila Moretto, pela Solenidade de Encerramento da Edição 2019, do
“Programa de Pré-Iniciação Científica USP/NEPEP”, realizada no último dia 1º
(primeiro) de outubro. Colocada em discussão a respectiva moção e ninguém se
manifestando a respeito, foi posta em votação, obtendo-se o seguinte resultado:
aprovada por unanimidade dos presentes com ausência do Vereador José Carlos da
Silva. MOÇÃO Nº 133/19 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA – Consigna em Ata,
Votos de Congratulações ao SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira,
na pessoa do Assessor Técnico do SAAE e Engenheiro Ambiental Jonas Lúcio Amorin,
bem como a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da Secretária Mariângela
Aparecida de Oliveira Rodrigues, pelo projeto de aulas de Meio Ambiente, abordando
o tratamento de esgoto, destinado aos alunos do quinto ano das escolas da Rede
Pública Municipal. Colocada em discussão a respectiva moção e ninguém se
manifestando a respeito, foi posta em votação, obtendo-se o seguinte resultado:
aprovada por unanimidade dos presentes com ausência do Vereador José Carlos da
Silva. MOÇÃO Nº 134/19 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS – Consigna em Ata, Votos
de Congratulações à “Loja Maçônica – Fé, Esperança e Caridade de Pedreira” e a
“APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pedreira”, pela realização
da “Noite Italiana incrementada pelo 1º Jantar Dançante”. Colocada em discussão a
respectiva moção e ninguém se manifestando a respeito, foi posta em votação,
obtendo-se o seguinte resultado: aprovada por unanimidade dos presentes com
ausência do Vereador José Carlos da Silva. MOÇÃO Nº 135/19 – SR. MÁRIO
WILSON FRATTA – Consigna em Ata, Votos de Congratulações ao Senhor José
Relson de Oliveira, Consultor de Negócios da CPFL Energia. Colocada em discussão a
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respectiva moção e ninguém se manifestando a respeito, foi posta em votação,
obtendo-se o seguinte resultado: aprovada por unanimidade dos presentes com
ausência do Vereador José Carlos da Silva. Após, foi dado ciência das
correspondências encaminhadas a esta Casa Legislativa:- Da Gerência Executiva de
Governo de Campinas – notificando a liberação de recursos financeiros no valor de R$
74.084,73 (Setenta e quatro mil, oitenta e quatro reais e setenta e três centavos). Da
ANEEL – Resposta ao Ofício 423/19, a qual a Câmara envia moção de repúdio a
respeito do atendimento prestado aos consumidores pela distribuidora CPFL Santa
Cruz. Câmara Municipal de Valinhos – Encaminha cópia das Moções 101, 102/19,
uma apoiando a Proposta de Emenda à Constituição nº. 06/19 e outra enaltecendo a
conduta e ações do Ministro da Justiça Dr. Sérgio Fernando Moro frente à Operação
Lava Jato. Câmara Municipal de Monte Mor – Encaminha para apreciação Moção nº.
12/19, que apóia o Projeto de Lei 80/2018, que torna obrigatória a participação do
advogado em audiências de conciliação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania. Câmara Municipal de Serra Negra – Encaminha cópia da Moção de Apelo
ao Governo de São Paulo, para serem reavaliados e revistos os valores dos recursos
financeiros do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, ligado à
Secretaria de Turismo. Encerrando-se as correspondências, iniciou-se à fase destinada
à Palavra Livre. Estando inscrito apenas o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS, o
mesmo dispensou a palavra. Não havendo inscritos também 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. PROJETO DE LEI Nº 74/19 – SR.
MARCELO DONIZETE DUÓ – Institui no município de Pedreira o “Dia do Artista
Pedreirense”. 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 dos presentes - 2º turno de votação (ausência do Vereador José Carlos
da Silva). Em seguida, com a anuência plenária, foram votados em conjunto os
seguintes Projetos: PROJETO DE LEI Nº 95/19 – PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe
sobre a criação de crédito adicional especial no valor de R$ 325.000,00 (trezentos e
vinte e cinco mil reais) e a criação de crédito adicional suplementar no valor de R$
1.834.000,00 (um milhão, oitocentos e trinta e quatro mil reais) e PROJETO DE LEI Nº
96/19 – 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 respectivos projetos, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS solicitou algumas
informações a respeito das matérias (pronunciamento consta na íntegra com início:
18:35 e término: 20:32). Ninguém mais se manifestando a respeito, foram postos em
votação, obtendo-se o seguinte resultado:- aprovados por unanimidade dos presentes
- 2º turno de votação (ausência do Vereador José Carlos da Silva). Na sequência, foram
deliberados os seguintes projetos em 1º turno de votação:- PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 02/19 – PREFEITO MUNICIPAL - Altera dispositivos da Lei
Complementar Municipal nº 2.425, de 30 de dezembro de 2003 e dá outras
providências. O Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS solicitou a retirada do respectivo
Projeto da Pauta da Ordem do Dia desta Sessão. O Presidente consultou os
Vereadores sobre o pedido do Vereador e obteve anuência Plenária. O Projeto de Lei
Complementar nº 02/19 foi retirado da pauta para melhores estudos. PROJETO DE
LEI Nº 91/19 – PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre a regulamentação da
prestação do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros por
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aplicativos baseados na internet no Município de Pedreira, e dá outras providências.
Inicialmente foram deliberadas as Emendas nº. 01 e 02/19 ao respectivo Projeto. O 1º
Secretário e autor das Emendas, Vereador José Luis Nieri, fez a leitura das mesmas.
Colocadas em discussão as emendas e ninguém se manifestando a respeito, foram
postas em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- aprovadas por unanimidade dos
presentes, com ausência do Vereador José Carlos da Silva. O Presidente informou que
havia ainda a Emenda nº 03/19 para ser deliberada. O Vereador José Luis Nieri, autor
da respectiva Emenda, solicitou a retirada da mesma (manifestação consta na íntegra
com início: 23:17 e término: 28:02). Em seguida foram deliberados os pareceres
favoráveis das Comissões Permanentes. Colocados em discussão os respectivos
pareceres e ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação, obtendo-se
o seguinte resultado: aprovados por unanimidade dos presentes, com ausência do
Vereador José Carlos da Silva. Colocado em discussão o mérito do Projeto de Lei nº.
91/19 e ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o
seguinte resultado: aprovado por unanimidade – 1º turno de votação (ausência do
Vereador José Carlos da Silva). PROJETO DE LEI Nº 93/19 – PREFEITO
MUNICIPAL - Dispõe sobre a alteração do § 2º e criação do § 6º, do artigo 11 da Lei
3.820 de 18 de outubro de 2018. Inicialmente foi deliberada a Emenda nº. 01/19,
contida no respectivo Projeto, de autoria do Vereador José Luis Nieri. Colocada em
discussão a respectiva emenda, os Vereadores JOSÉ LUIS NIERI e CRISTIANO ALEX
ELIAS se manifestaram a respeito do assunto (pronunciamento consta na íntegra com
início: 29:36 e término: 34:06). Em seguida foi posta em votação a Emenda, obtendo-se
o seguinte resultado:- aprovada por unanimidade dos presentes, com ausência do
Vereador José Carlos da Silva. Em seguida foram deliberados os pareceres favoráveis
das Comissões Permanentes. Colocados em discussão os respectivos pareceres e
ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação, obtendo-se o seguinte
resultado: aprovados por unanimidade dos presentes com ausência do Vereador José
Carlos da Silva. Colocado em discussão o mérito do respectivo projeto, o Vereador
CRISTIANO ALEX ELIAS e o Vereador JOSÉ LUIS NIERI se manifestaram novamente
sobre o assunto (pronunciamento consta na íntegra com início: 34:51 e término:
37:52). Ninguém mais se manifestando a respeito do Projeto, foi posto em votação,
obtendo-se o seguinte resultado: aprovado com voto contrário do Vereador Cristiano
Alex Elias e ausência do Vereador José Carlos da Silva – 1º turno de votação.
PROJETO DE LEI Nº 94/19 – PREFEITO MUNICIPAL - Autoriza o Poder Executivo
a contribuir mensalmente com o Consórcio Intermunicipal do Circuito das Águas
Paulista na forma e valores que menciona e dá outras providências correlatas.
Inicialmente foram deliberados os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes.
Colocados em discussão os respectivos pareceres e ninguém se manifestando a
respeito, foram postos em votação, obtendo-se o seguinte resultado: aprovados por
unanimidade dos presentes com ausência do Vereador José Carlos da Silva. Colocado
em discussão o mérito do respectivo projeto, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS e o
Presidente Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO se manifestaram a respeito da
matéria (pronunciamentos constam na íntegra com início: 39:05 e término: 44:18). Em
seguida o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS solicitou a retirada do respectivo
Projeto da Pauta da Ordem do Dia desta Sessão. O Presidente colocou em votação o
pedido de retirada e obteve a anuência plenária. O Projeto de Lei nº. 94/19 foi retirado
da pauta para melhores estudos. Encerrando-se a deliberação dos projetos constantes
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em pauta, iniciou-se a fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL. O Vereador
CRISTIANO ALEX ELIAS, primeiro inscrito, fez seu agradecimento pela presença de
todos nesta Sessão e agradeceu a Câmara Municipal por ter cedido suas dependências
para a realização do evento do NEPEP (pronunciamento consta na íntegra com início
em 44:49 e término em 46:32). O Vereador ANTONIO GANZAROLLI FILHO,
segundo inscrito, fez seu agradecimento especial ao Vereador JOSÉ LUIS NIERI, assim
como aos demais Vereadores pela escolha e aprovação de seu nome para o Centro de
Atendimento ao Turista de Pedreira (pronunciamento consta na íntegra com início:
46:52 e término: 52:33). O Presidente Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO,
terceiro inscrito, se congratulou com o Vereador Antonio Ganzarolli Filho pela
merecida homenagem que lhe foi concedida e ainda informou a todos que a Câmara
Municipal, em parceria com o Cartório Eleitoral, estará realizando até sexta-feira dessa
semana, nessa dependência, o recadastramento biométrico destinado aos nossos
munícipes (pronunciamento consta na íntegra com início: 52:39 e término: 54:59). O
Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS e o Presidente DR. JAYRO GOUVEIA GOULART
FILHO manifestaram o desejo de melhoras ao companheiro, Vereador José Carlos da
Silva, que se encontra afastado devido a um problema que acometeu sua saúde.
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. 22/2019.

ATA APROVADA NA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 21/10/2019.
Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
Presidente
JOSÉ LUIS NIERI
1º Secretário
ANTONIO GANZAROLLI FILHO
2º Secretário
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