CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES

16ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 16 DE SETEMBRO DE 2019.
Presidente – Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho
1° Secretário – José Luis Nieri
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro, do exercício de 2019 (dois mil e
dezenove), na Sala das Sessões “Vereador Dario Gomes de Oliveira”, foi realizada a
16ª (décima sexta) 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,
dando ciência do RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE
A VISITA DOS VEREADORES DA CIDADE DE PEDREIRA AO GOVERNO
FEDERAL EM BRASÍLIA – DF, esclarecendo que estava à disposição dos Senhores
Vereadores. Após, foi deliberada a ATA da 15ª (décima quinta) Sessão Legislativa
Ordinária - realizada no dia 02 (dois) de setembro de 2019. 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-o às
Comissões Permanentes:- PROJETO DE LEI Nº 93/19 – Dispõe sobre a alteração do §
2º e criação do § 6º, do artigo 11 da Lei 3.820 de 18 de outubro de 2018; PROJETO DE
LEI Nº 94/19 – 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; PROJETO DE LEI Nº 95/19 – 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 – 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. Em seguida, o Presidente comunicou que cópia de Ofícios encontrava-se na
tribuna de cada Vereador. Após, foram deliberados os seguintes REQUERIMENTOS:Nº 98/19 – Vereador José Luis Nieri – Solicitando informações ao Prefeito Municipal
sobre a Lei nº 3.893, de 07 de maio de 2019. Colocado em discussão o referido
requerimento, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo
APROVADO por unanimidade. E Nº 99/19 – Vereador José Luis Nieri – Solicitando
informações ao Prefeito Municipal sobre o cardápio oferecido na merenda dos alunos
da Rede Pública de Ensino. Colocado em discussão o referido requerimento, o
Vereador JOSÉ LUIS NIERI explicou os motivos que o levou a apresentar tal
solicitação e procedeu, ainda, a leitura na íntegra do requerimento (manifestação
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consta com início em 05:19 e término em 08:19). Ninguém mais se manifestando a
respeito, foi posto em votação, sendo APROVADO por unanimidade. Em seguida, foi
dado ciência das INDICAÇÕES, encaminhando-as aos setores competentes:- nº 103/19
– Vereador Marcelo Donizete Duó – Solicitando a viabilização de transferência da
Feira que se realiza nas proximidades do Jardim Emília aos sábados, para a Rua
Antonio Castelo, defronte à Praça da Igreja Matriz de Santana; nº 104/19 – Vereador
Mário Wilson Fratta – Solicitando a pintura da faixa de pedestres localizada na Rua do
Trabalhador, proximidades do número 581, no Jardim Triunfo; nº 105/19 – Vereador
Mário Wilson Fratta – Solicitando contato com a operadora de telefonia “VIVO” no
sentido de requerer à empresa que realize a devida manutenção nos fios e cabos
instalados à Rua Alcides Pierin, Altos de Santana, nas proximidades do “Bar do
Boiago”; nº 106/19 – Vereador Mário Wilson Fratta – Solicitando a aquisição de um
“tatame” a ser instalado no Estádio Municipal Wanderley José Vicentini, podendo
também ser utilizado em outros locais públicos, conforme a necessidade; nº 107/19 –
Vereador José Luis Nieri – Solicitando ao Departamento Estadual de Estradas de
Rodagem – DER projeto de construção de um “acesso” no trecho da duplicação da SP95, mais precisamente no centro comercial Coronel João Pedro (lojinhas), facilitando a
locomoção de veículos no sentido centro/bairro em direção ao Hospital Municipal; nº
108/19 – Vereadores Mário Wilson Fratta e José Luis Nieri – Solicitando a implantação
do “Cartão Cidadão” no município de Pedreira; nº 109/19 – Vereador Cristiano Alex
Elias – Solicitando junto ao DER (Departamento Estadual de Estradas de Rodagem) a
realização de estudos visando a possibilidade de se aumentar o limite de velocidade
na Rodovia SP-095, nos trechos em que as obras de duplicação já foram concluídas,
sempre levando em consideração a segurança e a integridade física dos usuários da
rodovia; nº 110/19 – Vereadora Márcia Regina Lima Galvão – Solicitando a construção
de um obstáculo (lombada) na Rua Flamínio de Campos, número 35, bem como na
Avenida Joaquim Carlos, número 47, ambas as localidades no acesso ao portão da
antiga Isoladores Santana II, na Vila São José; e nº 111/19 – Vereadora Márcia Regina
Lima Galvão – Solicitando a reconstrução do obstáculo (lombada) na Rua Nossa
Senhora Aparecida, número 188. Após, foram deliberadas as MOÇÕES DE PESAR:Nº 118/19 – Vereador José Luis Nieri e demais Vereadores – consignam em ata, votos
de pesar pelo falecimento do Senhor Fausto Pocai; e nº 121/19 – Vereador Cristiano
Alex Elias e demais Vereadores – consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento
da Senhora Daniela Tebaldi Santos, sendo encaminhadas às famílias enlutadas. Em
seguida, foram deliberadas as MOÇÕES DE CONGRATULAÇÃO:- Nº 119/19 –
Vereador Marcelo Donizete Duó – consigna em ata, votos de congratulações ao Atleta
João Paulo Pignata, pela participação no Campeonato Inside Rock, onde se sagrou
Campeão da Categoria 65 Kg Sub 17. Colocada em discussão a respectiva moção, o
PRESIDENTE pediu permissão ao autor para subscrevê-la, sendo a sua solicitação
acatada. Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posta em votação, sendo
APROVADA por unanimidade. Nº 120/19 – Vereador Marcelo Donizete Duó –
consigna em ata, votos de congratulações à Prefeitura Municipal de Pedreira,
Secretaria Municipal de Educação, Escolas Municipais, Estaduais e Particulares,
Polícias Municipal, Civil e Militar, membros do Exército Brasileiro, entidades e demais
órgãos e cidades convidadas, pelo brilhantismo durante o desfile cívico em
comemoração ao dia 7 de setembro. Colocada em discussão a respectiva moção, o
PRESIDENTE pediu permissão ao autor para subscrevê-la, sendo a sua solicitação
acatada. Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posta em votação, sendo
APROVADA por unanimidade. E Nº 122/19 – Vereador Marcelo Donizete Duó –
consigna em ata, votos de congratulações em reconhecimento público ao "Studio de
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Dança Márcio Dias - Cia. de Danças Urbanas Infanto Juvenil" que se sagrou vitorioso
conquistando destaque internacional na categoria Danças Urbanas - Conjunto Infanto
Juvenil no "XXV Festival Del Danzas Mercosur". Colocada em discussão a respectiva
moção, ninguém se manifestando a respeito, foi posta em votação, sendo APROVADA
por unanimidade. Após, foi dado ciência das correspondências encaminhadas a esta
Casa Legislativa:- Do Senado Federal – abordando sobre solicitação de revogação da
outorga para a construção da Barragem de Pedreira; do Tribunal Regional Eleitoral de
São Paulo – solicitando a participação da Câmara na divulgação das campanhas sobre
o Programa de Identificação Biométrica do Eleitor; e da Caixa Econômica Federal –
notificando a liberação de recursos financeiros (Ofício nº 0430/2019/GIGOVCP).
Também comunicou que se encontrava à disposição dos Senhores Vereadores o
Balancete Financeiro e de Despesa da Câmara Municipal de Pedreira referente ao mês
de agosto/2019, bem como o Relatório de Uso do Veículo Oficial referente ao mês de
agosto/2019. Encerrando-se as correspondências, iniciou-se à fase da Palavra Livre.
Estando inscrito apenas o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS, o mesmo abordou
diversas questões que estão ocorrendo na administração municipal (manifestação
consta com início em 18:39 e término em 26:58). Não havendo mais inscritos, o
Presidente comunicou que não havia nenhum munícipe inscrito na TRIBUNA.
Encerrado o tempo destinado ao Expediente, passou diretamente para a ORDEM DO
DIA desta Sessão, iniciando com a deliberação do PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 01/19 – Prefeito Municipal - Institui o Programa de
Recuperação Fiscal de Empresas e de Pessoas Físicas e Saneamento de Débitos perante
a Fazenda Municipal – REFIS – no Município de Pedreira, e dá outras providências.
Colocado em discussão o mérito do projeto, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS
esclareceu sobre o que se tratava a matéria (manifestação consta com início em 27:47
e término em 27:58). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posto em votação,
obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade em 2º turno de
votação. 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. Solicitando a palavra, o Vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS requereu a retirada do respectivo projeto, justificando os seus motivos para tal
solicitação e a necessidade de uma reunião com o Executivo para melhores
esclarecimentos sobre a matéria, sendo alguns pontos esclarecidos pelo PRESIDENTE
e pelo Vereador JOSÉ LUIS NIERI (discussão consta com início em 28:55 e término
em 35:22). Colocado em discussão o pedido de retirada proposto pelo Vereador
Cristiano Alex Elias, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação,
obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade. Desta forma, o
Presidente declarou que o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 02/19 estava
RETIRADO da pauta desta Sessão e que seria agendada uma reunião com o
Departamento Responsável da Prefeitura Municipal. PROJETO DE LEI Nº 74/19 –
Vereador Marcelo Donizete Duó – Institui no município de Pedreira o “Dia do Artista
Pedreirense”. Inicialmente foram deliberados os pareceres favoráveis das Comissões
Permanentes. Colocado em discussão, ninguém se manifestando a respeito, foram
votados, sendo aprovados por unanimidade. Colocado em discussão o mérito do
projeto, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo
APROVADO por unanimidade em 1º turno. Após, o Presidente informou que os
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demais projetos a serem deliberados eram atrelados e indagou se o Plenário
concordava em deliberá-los em conjunto. Recebendo anuência do Plenário, os demais
projetos em 1º turno foram deliberados em conjunto:- PROJETO DE LEI Nº 75/19 –
Prefeito Municipal – Dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor
de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) e PROJETO DE LEI Nº 76/19 – 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. Inicialmente foram deliberados os pareceres
favoráveis das Comissões Permanentes. Colocados em discussão, ninguém se
manifestando a respeito, foram votados, sendo aprovados por unanimidade.
Colocado em discussão o mérito dos projetos, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS
esclareceu sobre o que se tratava a matéria e justificou o seu voto contrário, sendo que
o PRESIDENTE e o Vereador JOSÉ LUIS NIERI também argumentaram sobre a
matéria (discussão consta com início em 37:37 e término em 39:40). Ninguém mais se
manifestando a respeito, foram postos em votação, sendo APROVADOS com o voto
contrário do Vereador Cristiano Alex Elias em 1º turno. PROJETO DE LEI Nº 77/19 –
Prefeito Municipal – Dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor
de R$ 1.154.784,69 (um milhão, cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta e
quatro reais e sessenta e nove centavos) e PROJETO DE LEI Nº 78/19 – 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. Inicialmente foram deliberados os pareceres
favoráveis das Comissões Permanentes. Colocados em discussão, ninguém se
manifestando a respeito, foram votados, sendo aprovados por unanimidade.
Colocado em discussão o mérito dos projetos, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS
esclareceu que se referia a um superávit do SAAE (manifestação consta com início
em 41:37 e término em 42:03). Ninguém mais se manifestando a respeito, foram
postos em votação, sendo APROVADOS por unanimidade em 1º turno. PROJETO
DE LEI Nº 79/19 – Prefeito Municipal – Dispõe sobre a criação de crédito adicional
suplementar no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e PROJETO DE LEI Nº
80/19 – 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. Inicialmente foram deliberados os
pareceres favoráveis das Comissões Permanentes. Colocados em discussão, ninguém
se manifestando a respeito, foram votados, sendo aprovados por unanimidade.
Colocado em discussão o mérito dos projetos, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS
esclareceu que se referia a uma mudança de rubrica do orçamento do SAAE
(manifestação consta com início em 43:36 e término em 43:50). Ninguém mais se
manifestando a respeito, foram postos em votação, sendo APROVADOS por
unanimidade em 1º turno. PROJETO DE LEI Nº 81/19 – Prefeito Municipal – Dispõe
sobre a criação de crédito adicional especial no valor de R$ 215.000,00 (duzentos e
quinze mil reais) e PROJETO DE LEI Nº 82/19 – 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. Inicialmente foram deliberados os pareceres favoráveis das Comissões
Permanentes. Colocados em discussão, ninguém se manifestando a respeito, foram
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votados, sendo aprovados por unanimidade. Colocado em discussão o mérito dos
projetos, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS esclareceu que se referia a construção
do NAECAP e que achava importantíssimo, sendo que o PRESIDENTE concordou
com a sua colocação (discussão consta com início em 45:22 e término em 46:23).
Ninguém mais se manifestando a respeito, foram postos em votação, sendo
APROVADOS por unanimidade em 1º turno. PROJETO DE LEI Nº 83/19 – Prefeito
Municipal – Dispõe sobre a criação de crédito adicional especial no valor de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e a criação de crédito adicional
suplementar no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e PROJETO
DE LEI Nº 84/19 – 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. Inicialmente foram
deliberados os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes. Colocados em
discussão, ninguém se manifestando a respeito, foram votados, sendo aprovados por
unanimidade. Colocado em discussão o mérito dos projetos, o Vereador CRISTIANO
ALEX ELIAS esclareceu sobre o que se tratava a matéria (manifestação consta com
início em 48:06 e término em 48:42). Ninguém mais se manifestando a respeito, foram
postos em votação, sendo APROVADOS por unanimidade em 1º turno. PROJETO
DE LEI Nº 85/19 – Prefeito Municipal – Dispõe sobre a criação de crédito adicional
especial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e PROJETO DE LEI Nº 86/19 –
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. Inicialmente foram deliberados os pareceres
favoráveis das Comissões Permanentes. Colocados em discussão, ninguém se
manifestando a respeito, foram votados, sendo aprovados por unanimidade.
Colocado em discussão o mérito dos projetos, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS
esclareceu sobre o que se tratava a matéria (manifestação consta com início em 50:22
e término em 50:44). Ninguém mais se manifestando a respeito, foram postos em
votação, sendo APROVADOS por unanimidade em 1º turno. PROJETO DE LEI Nº
87/19 – Prefeito Municipal – Dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar
no valor de R$ 2.148.000,00 (dois milhões, cento e quarenta e oito mil reais) e
PROJETO DE LEI Nº 88/19 – 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. Inicialmente
foram deliberados os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes. Colocados em
discussão, ninguém se manifestando a respeito, foram votados, sendo aprovados por
unanimidade. Colocado em discussão o mérito dos projetos, o Vereador CRISTIANO
ALEX ELIAS esclareceu sobre o que se tratava a matéria (manifestação consta com
início em 52:24 e término em 55:22). Ninguém mais se manifestando a respeito, foram
postos em votação, sendo APROVADOS por unanimidade em 1º turno. PROJETO
DE LEI Nº 89/19 – Prefeito Municipal – Dispõe sobre a criação de crédito adicional
suplementar no valor de R$ 3.298.000,00 (três milhões, duzentos e noventa e oito mil
reais) e PROJETO DE LEI Nº 90/19 – 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
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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. Inicialmente
foram deliberados os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes. Colocados em
discussão, ninguém se manifestando a respeito, foram votados, sendo aprovados por
unanimidade. Colocado em discussão o mérito dos projetos, o Vereador CRISTIANO
ALEX ELIAS esclareceu sobre o que se tratava a matéria (manifestação consta com
início em 56:52 e término em 59:33). Ninguém mais se manifestando a respeito, foram
postos em votação, sendo APROVADOS por unanimidade em 1º turno. E PROJETO
DE LEI Nº 91/19 – Prefeito Municipal – Dispõe sobre a regulamentação da prestação
do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros por
aplicativos baseados na internet no Município de Pedreira, e dá outras providências.
Inicialmente foram deliberados os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes.
Colocados em discussão, ninguém se manifestando a respeito, foram votados, sendo
aprovados por unanimidade. Colocado em discussão o mérito do projeto, o Vereador
JOSÉ LUIS NIERI requereu a sua retirada, justificando os motivos para tal solicitação e
requerendo parecer do Jurídico da Câmara Municipal sobre a matéria (manifestação
consta com início em 01:00:45 e término em 01:02:14). Colocado em discussão o
pedido de retirada proposto pelo Vereador José Luis Nieri, ninguém se manifestando
a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por
unanimidade. Desta forma, o Presidente declarou que o PROJETO DE LEI Nº 91/19
estava RETIRADO da pauta desta Sessão. Encerrando-se a deliberação dos projetos
constantes em pauta, iniciou-se a fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL. O
Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS abordou sobre o projeto de lei nº 88/19, onde
consta a rubrica para a construção do Paço Municipal e disse também que esteve
internado pela manhã devido ao stress político que vem sofrendo e que, por isso, está
revendo se continua ou não na política (manifestação consta com início em 01:02:59 e
término em 01:04:46). O PRESIDENTE DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO,
segundo inscrito, apenas agradeceu a presença de todos e expôs a sua opinião sobre a
rubrica para a construção do Paço Municipal (manifestação consta com início em
01:04:59 e término em 01:05:59). 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. 20/2019.
ATA APROVADA NA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 07/10/2019.
Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
Presidente
JOSÉ LUIS NIERI
1º Secretário
ANTONIO GANZAROLLI FILHO
2º Secretário
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