CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES
10ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 17 DE JUNHO DE 2019.
Presidente – Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho
1° Secretário – José Luis Nieri
Aos 17 (dezessete) dias do mês de junho, do exercício de 2019 (dois mil e dezenove),
na Sala das Sessões “Vereador Dario Gomes de Oliveira”, foi realizada a 10ª (décima)
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 Dr.
Jayro Gouveia Goulart Filho, o mesmo deu início à fase destinada ao Expediente,
deliberando a seguinte ATA:- Ata da 9ª Sessão Legislativa Ordinária, realizada no
dia 03 de junho 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 dos EXPEDIENTES
APRESENTADOS PELO PREFEITO MUNICIPAL, encaminhando-os às Comissões
Permanentes:- PROJETO DE LEI Nº 61/19 – Dispõe sobre a criação de crédito
adicional especial no valor de R$ 211.000,00 (duzentos e onze mil reais); PROJETO DE
LEI Nº 62/19 – 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. Após, foi dado ciência dos EXPEDIENTES
APRESENTADOS PELOS SENHORES VEREADORES, encaminhando-os às
Comissões Permanentes:- PROJETO DE LEI Nº 59/19 – SR. CRISTIANO ALEX
ELIAS – Dispõe sobre denominação de Creche Municipal com o nome de “Zelinda
Marchiori Tonelotto”, conforme especifica; PROJETO DE LEI Nº 60/19 – SR.
CRISTIANO ALEX ELIAS – Dispõe sobre a criação do bilhete único no sistema de
transporte coletivo da cidade de Pedreira e dá outras providências; PROJETO DE
RESOLUÇÃO Nº 03/19 – SRS. ANTONIO FERMINO FILHO, ANTONIO
GANZAROLLI FILHO, DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO, JOSÉ CARLOS
DA SILVA, JOSÉ LUIS NIERI, MARCELO DONIZETE DUÓ, MÁRCIA REGINA
LIMA GALVÃO E MÁRIO WILSON FRATTA – Altera a redação do Art. 38 e
demais subdispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pedreira. O
Presidente informou que o ofício em resposta às proposições dos Senhores Vereadores
estava disposto nas tribunas. Após, foram deliberados os seguintes
REQUERIMENTOS: REQUERIMENTO Nº 72/19 – SRS. MÁRIO WILSON
FRATTA E JOSÉ LUIS NIERI – Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre
a concessão e controle das férias dos funcionários do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Pedreira – SAAE. Colocado em discussão o respectivo requerimento e
ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte
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resultado:- aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 73/19 – SRS. MÁRIO
WILSON FRATTA E JOSÉ LUIS NIERI – Solicitando informações ao Prefeito
Municipal sobre a concessão e controle das férias dos funcionários que ocupam cargo
em comissão, secretários e diretores municipais. Colocado em discussão o respectivo
requerimento, o Vereador JOSÉ LUIS NIERI se reportou sobre os Requerimentos 72 e
73/19 (pronunciamento consta na íntegra com início: 04:52 e término: 05:46).
Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posto em votação o respectivo
Requerimento, obtendo-se o seguinte resultado:- aprovado por unanimidade. Na
sequência o Vereador JOSÉ LUIS NIERI solicitou a inclusão de mais um Requerimento
na pauta desta Sessão. O Presidente consultou os Vereadores e obteve anuência
plenária ao pedido. REQUERIMENTO Nº 74/19 – SR. JOSÉ LUIS NIERI Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre a cobrança de honorários
advocatícios por parte da Prefeitura Municipal no momento em que os contribuintes
solicitaram parcelamento de dívida ativa. Colocado em discussão o respectivo
requerimento, o Vereador JOSÉ LUIS NIERI se manifestou a respeito da solicitação de
tais informações (pronunciamento consta na íntegra com início: 07:08 e término:
07:52). O Vereador JOSÉ CARLOS DA SILVA solicitou ao proponente da matéria a
permissão para assinar em conjunto, obtendo a anuência. Ninguém mais se
manifestando a respeito, foi posto em votação o respectivo Requerimento, obtendo-se
o seguinte resultado:- aprovado por unanimidade. Na sequência foram deliberadas as
seguintes Indicações, encaminhando-as ao Executivo Municipal: INDICAÇÃO Nº
77/19 – SR. JOSÉ CARLOS DA SILVA – Solicitando a implantação de obstáculo para
a redução de velocidade (lombada ou depressão) na Rua Tercilia Trevisan, altura do
número 194; INDICAÇÃO Nº 78/19 – SR. JOSÉ CARLOS DA SILVA – Solicitando a
implantação de grade de proteção na boca-de-lobo localizada na Rua Luiz Favaretto;
INDICAÇÃO Nº 79/19 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando serviços de
pintura de faixa de pedestres no cruzamento das Ruas Luiz Cavicchia e José Serra, no
Jardim Andrade; INDICAÇÃO Nº 80/19 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS –
Solicitando serviços de pintura de faixa de pedestres no cruzamento das Ruas
Guilherme Filipini e José Serra, no Jardim Andrade; INDICAÇÃO Nº 81/19 – SR.
CRISTIANO ALEX ELIAS – Solicitando a reforma da lombada situada na Rua José
Serra, nas proximidades do número 80, no Jardim Andrade. Após, foi dado ciência da
seguinte MOÇÃO DE PESAR, encaminhando-a à família enlutada:- MOÇÃO Nº
77/19 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ E DEMAIS VEREADORES – Consignam
em Ata, votos de pesar pelo falecimento da Sra. Wanda Freire da Costa. Na sequência
foram deliberadas as seguintes MOÇÕES DE CONGRATULAÇÕES:- MOÇÃO Nº
76/19 – SR. MARCELO DONIZETE DUÓ – Consigna em Ata, votos de
Congratulações à idealizadora e organizadora Professora Camila Andreza Moura de
Oliveira Guerreiro; às organizadoras Professoras Helem Sandra Albino e Luciana
Gomes Almeida de Souza; ao coordenador do curso de Direito Professor Dr. Fabrizio
Rosa; à coordenadora do curso de Psicologia Professora Dra. Vanessa Cristina
Cabelon Juseviscius e ao Diretor da UNIFAJ – Campus I – Professor Hector Escobar,
pela realização do IV Workshop – Lei Maria da Penha, evento realizado no dia 31 de
maio 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. MOÇÃO Nº 78/19 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS – Consigna em
Ata, votos de Congratulações ao Secretário Municipal de Esporte Valdir Carlos
Volpato e sua equipe, pela dedicação e empenho na implementação da Praça de
Esportes “Alcides Gritti”, localizada no Conjunto Habitacional Shigueo Kobayashi.
Colocada em discussão a respectiva Moção, o Presidente Dr. JAYRO GOUVEIA
Página 2

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES
GOULART FILHO solicitou ao proponente da matéria a permissão para assinar em
conjunto, obtendo a anuência do seu pedido. O Presidente parabenizou o Vereador
Cristiano Alex Elias pela feliz iniciativa em encaminhar esta Moção ao Secretário de
Esportes. Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posta em votação a respectiva
Moção, obtendo-se o seguinte resultado: aprovada por unanimidade. MOÇÃO Nº
79/19 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS – Consigna em Ata, votos de Congratulações
ao Deputado Arnaldo Jardim, pela destinação dos recursos que culminaram com a
construção da Praça de Esportes “Alcides Gritti”, localizada no Conjunto Habitacional
Shigueo Kobayashi. Colocada em discussão a respectiva Moção, o Presidente Dr.
JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO solicitou ao proponente da matéria a permissão
para assinar em conjunto, obtendo a anuência do seu pedido. Ninguém mais se
manifestando a respeito, foi posta em votação a respectiva Moção, obtendo-se o
seguinte resultado: aprovada por unanimidade. MOÇÃO Nº 80/19 – SR.
CRISTIANO ALEX ELIAS – Consigna em Ata, votos de Congratulações ao Rotary
Club de Pedreira, pela realização do evento “Rotary em Ação”, pelo 2º ano
consecutivo. Colocada em discussão a respectiva Moção e ninguém se manifestando a
respeito, foi posta em votação, obtendo-se o seguinte resultado: aprovada por
unanimidade. MOÇÃO Nº 81/19 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS – Consigna em
Ata, votos de Congratulações à APAE – Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pedreira, pela realização de sua “Tradicional Festa Junina”. Colocada
em discussão a respectiva Moção e ninguém se manifestando a respeito, foi posta em
votação, obtendo-se o seguinte resultado: aprovada por unanimidade. MOÇÃO Nº
82/19 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS – Consigna em Ata, votos de Congratulações
aos Atletas Gabriela de Camargo Morais, João Paulo de Albuquerque e João Paulo
Pignata, pela participação vitoriosa no Campeonato Mundial “WORLD UIAMA UMK
CHAMPIONSHIP OPEN”. Colocada em discussão a respectiva Moção, o Presidente
DR. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO e o Vereador MARCELO DONIZETE DUÓ
solicitaram ao proponente da matéria a permissão para assinarem em conjunto,
obtendo a anuência do pedido. Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posta
em votação a respectiva Moção, obtendo-se o seguinte resultado: aprovada por
unanimidade. MOÇÃO Nº 83/19 – SR. CRISTIANO ALEX ELIAS – Consigna em
Ata, votos de Congratulações aos Romeiros: José Alexandre Galli, Eduardo Rogério
Camilotti, Robert, Silvio Tasso, Giovani, Dito, Thaca, João, Emerson, Miguel, Nelito,
Ancelmo, Betinho, Gustavo, Bidhou, Nascimento, Bifão, Robinho, Tiago Nery, Pulina,
João Imbrunito, Gabriel, Jorge, Ismael, Turco e Marcio, que partiram de Pedreira a
Cavalo até Aparecida. Colocada em discussão a respectiva Moção e ninguém se
manifestando a respeito, foi posta em votação, obtendo-se o seguinte resultado:
aprovada por unanimidade. MOÇÃO Nº 84/19 – SRS. JOSÉ CARLOS DA SILVA E
CRISTIANO ALEX ELIAS – Consignam em ata, votos de congratulações aos
Romeiros Rogério Erci Grigoleto, Paulo Henrique Moreira, Flávio Giacomin, Cristiano
Aparecido Emboava, José Getúlio Seixas, Reginaldo (Nal), Alessandro Júnior Terenzi,
Carlos Alberto Pereira, Ademir Donizetti dos Passos, José Roberto Semenssi e Paulo
Augusto da Silva, que partiram de Pedreira a pé até Aparecida. Colocada em
discussão a respectiva Moção e ninguém se manifestando a respeito, foi posta em
votação, obtendo-se o seguinte resultado: aprovada por unanimidade. MOÇÃO Nº
85/19 – SRS. CRISTIANO ALEX ELIAS E MÁRIO WILSON FRATTA – Consignam
em Ata, votos de Congratulações ao Senhor Francisco Nunciarone que por 55 anos
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ocupou o cargo de Servidor Público Municipal junto à Prefeitura de Pedreira.
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 seguintes correspondências encaminhadas a esta Casa
Legislativa:- Associação de Cultura, Recuperação, Integração Social de Pedreira Carisma – Encaminha a esta Casa de Leis esclarecimentos aos questionamentos feitos
pelo Sr. Bruno Menoncello, quando utilizou a Tribuna Livre na Câmara Municipal de
Pedreira, no dia 03 de junho de 2019 (Foi lida na íntegra a resposta ao Ofício nº.
338/19-SCM); Associação de Cultura, Recuperação, Integração Social de Pedreira Carisma – Encaminha Prestação de Contas conforme solicitação do Ofício nº. 338/19
da Câmara Municipal de Pedreira; Rafa Zimbaldi – Deputado Estadual – Encaminha
cópia da Indicação, bem como do ofício protocolado junto ao Governador, solicitando
liberação de viaturas para a Polícia Militar e Polícia Civil do Município de Pedreira.
Foi informado que estavam dispostos na tribuna dos Vereadores, o balancete da
despesa mensal da Câmara Municipal de Pedreira, como também o Relatório de Uso
do Veículo Oficial, ambos referentes a maio de 2019. O Presidente deixou à disposição
dos cidadãos a Prestação de Contas encaminhada pela Carisma à Câmara Municipal
de Pedreira, em resposta aos questionamentos feitos durante a utilização da Tribuna
Livre pelo Senhor Bruno Menoncello, no dia 03 de junho de 2019. Em seguida o
Vereador MARCELO DONIZETE DUÓ informou que foi citado erroneamente o valor
do seu subsídio na Câmara Municipal, ficando à disposição dos cidadãos para
melhores esclarecimentos a respeito. Encerrando-se as correspondências, iniciou-se à
fase destinada à PALAVRA LIVRE. O Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS, único
inscrito, fez uso da palavra, se reportando sobre assuntos ligados à construção da
Barragem em Pedreira (pronunciamento consta na íntegra com início: 33:15 e
término: 43:54). O Presidente comunicou que o tempo destinado ao Expediente havia
se encerrado, passando diretamente para a ORDEM DO DIA desta Sessão,
deliberando inicialmente o PROJETO EM VOTAÇÃO ÚNICA: PARECER DO
TRIBUNAL DE CONTAS: REFERENTE ÀS CONTAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PEDREIRA – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 – TC4220.989.16-4. O Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS solicitou a retirada do respectivo
Parecer da Pauta da Ordem do Dia desta Sessão. Colocado em discussão o pedido de
retirada do Parecer do Tribunal de Contas e ninguém se manifestando a respeito, foi
posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado: aprovada a retirada com voto
contrário do Vereador Antonio Ganzarolli Filho. Após foram deliberados os
PROJETOS EM 2º TURNO DE VOTAÇÃO: 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 e 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, o Vereador MARCELO DONIZETE
DUÓ solicitou a retirada dos respectivos Projetos da pauta da Ordem do Dia desta
Sessão. O Presidente colocou em discussão o pedido do Vereador e ninguém se
manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:
aprovado o pedido de retirada dos Projetos de Lei nº. 12,13 e 14/19, para melhores
estudos. O Presidente informou que a retirada dos Projetos, antes da votação, se
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baseia na solicitação de uma Audiência Pública que irá discutir e apresentar aqui na
Câmara Municipal a proposta do Executivo para a construção do novo Espaço
Cidadão. O Presidente convidou ainda a plateia para participar desta Audiência que
ocorrerá no dia 24 de junho, às 19h, nas dependências deste Legislativo. Dando
continuidade foi deliberado o PROJETO DE LEI Nº 42/19 – PREFEITO MUNICIPAL
– Estabelece as Diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do
Município de Pedreira para o exercício de 2020 e dá outras providências. 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 – 2º
turno de votação. PROJETO DE LEI Nº 44/19 – PREFEITO MUNICIPAL – Dispõe
sobre a alteração do art. 2º da Lei nº 2.789/2008 e dá outras providências. Colocado em
discussão o mérito do respectivo Projeto, o Vereador JOSÉ LUIS NIERI fez uma breve
explanação do que se tratava a matéria (pronunciamento consta na íntegra com
início: 50:51 e término: 51:59). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posto em
votação, obtendo-se o seguinte resultado: aprovado por unanimidade – 2º turno de
votação. PROJETO DE LEI Nº 46/19 – SR. MÁRIO WILSON FRATTA – Dispõe
sobre denominação de Rua com o nome de “Alberto Carlotti”, conforme especifica.
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 – 2º turno de votação. PROJETO DE LEI Nº 47/19 – PREFEITO
MUNICIPAL - Autoriza o Executivo a custear despesa da Amazona Pedreirense
Jenifer Cristina da Silva. 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 – 2º turno de votação. PROJETO DE LEI Nº
48/19 – SRS. MARCELO DONIZETE DUÓ E DR. JAYRO GOUVEIA GOULART
FILHO – Denomina a Rotatória localizada na Avenida Antonio Serafim Petean, que
dá acesso às Ruas Armando Fão, General Herbert Maia de Vasconcelos e Soldado João
Bosco com o nome de "Rotatória Walter Francisco Bortoletto". 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 – 2º turno de
votação. PROJETO DE LEI Nº 49/19 – PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre a
concessão de reajuste salarial aos funcionários públicos municipais Efetivos,
Comissionados e aos Agentes Políticos do Poder Executivo, conforme Acordo
Coletivo 2019/2020. Colocado em discussão o mérito do respectivo Projeto, o
Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS aproveitou para se reportar sobre os Projetos
49,50 e 51, os quais se referem a reajustes aos servidores municipais (pronunciamento
consta na íntegra com início: 54:26 e término: 55:13). Ninguém mais se manifestando
a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado: aprovado por
unanimidade – 2º turno de votação. PROJETO DE LEI Nº 50/19 – PREFEITO
MUNICIPAL - Dispõe sobre a alteração do Artigo 1º, Parágrafo Único, da Lei nº
3.775/2018, que modificou o Artigo 1º, da Lei nº 3.636/2017. 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 – 2º turno de
votação. PROJETO DE LEI Nº 51/19 – PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre a
concessão de reajuste salarial aos funcionários efetivos e comissionados do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, conforme acordo coletivo 2019/2020. Colocado
em discussão o mérito do respectivo Projeto e ninguém se manifestando a respeito, foi
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posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado: aprovado por unanimidade – 2º
turno de votação. PROJETO DE LEI Nº 52/19 – PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe
sobre a criação do Núcleo de Atenção Especial à Criança e Adolescente de Pedreira –
NAECAP e simultaneamente cria o Programa Censo de Pessoas com TEA e seus
familiares, além de incluir o dia 2 de abril e a Semana Municipal de Conscientização
sobre Autismo no Calendário Oficial do Município. Colocado em discussão o mérito
do respectivo Projeto, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS e o Presidente Dr. JAYRO
GOUVEIA GOULART FILHO se manifestaram sobre a importância deste Núcleo
(pronunciamentos constam na íntegra com início: 57:31 e término: 58:41). Ninguém
mais se manifestando a respeito do respectivo Projeto, foi posto em votação, obtendose o seguinte resultado: aprovado por unanimidade – 2º turno de votação. PROJETO
DE LEI Nº 53/19 – PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre a Autorização de
Concessão de Direito Real de Uso Onerosa de Bens Imóveis de propriedade do
Município de Pedreira, conforme especifica e dá outras providências. Colocado em
discussão o mérito do respectivo Projeto, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS fez
uma breve explanação sobre o que se tratava o Projeto (pronunciamento consta na
íntegra com início: 59:18 e término: 59:38). Ninguém mais se manifestando a respeito
do respectivo Projeto, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:
aprovado por unanimidade – 2º turno de votação. Após, foram deliberados os
PROJETOS EM 1º TURNO DE VOTAÇÃO: PROJETO DE LEI Nº 43/19 –
PREFEITO MUNICIPAL – Disciplina as medidas de regularização e de fiscalização
relativas ao descarte irregular de resíduos sólidos e dá outras providências.
Inicialmente foi deliberada a emenda nº. 01/19, de autoria do Vereador José Luis
Nieri. Colocada em discussão, houve manifestação do Vereador JOSÉ LUIS NIERI
(pronunciamento consta na íntegra com início: 01:00:54 e término: 01:01:20).
Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posta em votação a respectiva Emenda,
obtendo-se o seguinte resultado: aprovada por unanimidade. Na sequência foi
deliberada a emenda nº. 02/19, de autoria do Vereador Cristiano Alex Elias. O
Vereador fez a leitura na íntegra do teor de sua emenda. Colocada em discussão,
houve manifestação do Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS (pronunciamento consta
na íntegra com início: 01:01:51 e término: 01:03:42). Ninguém mais se manifestando a
respeito, foi posta em votação a respectiva Emenda, obtendo-se o seguinte resultado:
aprovada por unanimidade. Em seguida foram deliberados os Pareceres Favoráveis
das Comissões Permanentes. Colocados em discussão os 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 CRISTIANO ALEX ELIAS fez um agradecimento ao Senhor Geraldo Luis
Nalon, que colaborou na elaboração da emenda (pronunciamento consta na íntegra
com início: 01:04:52 e término: 01:05:11). Ninguém mais se manifestando a respeito,
foi posto em votação o respectivo Projeto, obtendo-se o seguinte resultado:- aprovado
por unanimidade – 1º turno de votação. PROJETO DE LEI Nº 54/19 – 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 art. 4º desta última e PROJETO DE LEI Nº 55/19 – PREFEITO MUNICIPAL
- Dispõe sobre a alteração do anexo X, da Lei nº 1.765, de 28 de setembro de 1994, e
alterações posteriores. Antes da votação dos Pareceres, o Vereador JOSÉ LUIS NIERI
solicitou a retirada dos Projetos 54/19 e 55/19, que são atrelados, explanando sobre as
razões deste pedido, com aparte do Vereador Cristiano Alex Elias (pronunciamentos
constam na íntegra com início: 01:06:30 e término: 01:12:28). Colocado em discussão
o pedido de retirada dos respectivos Projetos, o Vereador ANTONIO GANZAROLLI
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FILHO se posicionou contra a retirada dos Projetos da pauta desta Sessão. Colocado
em votação o pedido de retirada, obteve-se o seguinte resultado: aprovada a retirada
dos Projetos de Lei nº. 54 e 55/19, para melhores estudos, com voto contrário do
Vereador Antonio Ganzarolli Filho. O Presidente informou que o Vereador JOSÉ LUIS
NIERI estava solicitando por intermédio de Ofício ao Executivo, para que seja revisto
o teor dos Projetos 54 e 55/19 para posterior votação. PROJETO DE LEI Nº 56/19 –
PREFEITO MUNICIPAL - Dispõe sobre a alteração do Anexo III – Quadro de
Funções Gratificadas da Lei Municipal nº 1.765, alterada pela Lei nº 2.034/1998 e pela
Lei nº 3.033/2010. Inicialmente foram deliberados os Pareceres Favoráveis das
Comissões Permanentes. Colocados em discussão os 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
57/19 – PREFEITO MUNICIPAL - 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 nºs: 1.884, de 22/05/96; 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 e 3.015, de 18/03/2010, conforme especifica. Inicialmente foram
deliberados os Pareceres Favoráveis das Comissões Permanentes. Colocados em
discussão os 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 58/19 – DR. JAYRO GOUVEIA GOULART
FILHO – Proíbe o fornecimento de canudos confeccionados em material plástico, nos
locais que especifica, e dá outras providências. Inicialmente foram deliberados os
Pareceres Favoráveis das Comissões Permanentes. Colocados em discussão os
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 Presidente Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO fez
menção sobre o Projeto de sua autoria (pronunciamento consta na íntegra com início:
01:18:15 e término: 01:19:16). Ninguém mais se manifestando a respeito do respectivo
Projeto, 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 único
inscrito, Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS, fez uso da palavra (pronunciamento
consta na íntegra com início: 01:19:40 e término: 01:24:25). Encerrando-se a
Explicação Pessoal, o Presidente informou que haviam quatro munícipes inscritos na
Tribuna Livre. O munícipe BRENO BRADLEY MORAES, primeiro inscrito, dispensou
o uso da Tribuna. Na sequência o Presidente informou os trâmites legais para o uso
da Tribuna Livre a cada munícipe inscrito. Após, a cidadã ELOIZA TREVIZAN
LIXANDRÃO, segunda inscrita, fez a leitura do Termo de Responsabilidade e
Comprometimento e em seguida fez uso da palavra, se referindo aos assuntos da
Saúde Mental e Clínica, Álcool e Drogas (pronunciamento consta na íntegra com
início: 01:25:33 e término: 01:32:15). Na sequência o Presidente parabenizou a
explanação da munícipe e fez um breve adendo sobre o assunto de saúde mental
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(pronunciamento consta na íntegra com início: 01:32:21 e término: 01:33:29). Após, o
munícipe RAFAEL GUSTAVO NORIS, terceiro inscrito, fez a leitura do Termo de
Responsabilidade e Comprometimento e em seguida fez uso da palavra, se referindo à
Importância da Tribuna Livre como espaço de diálogo e o uso responsável da mesma
(pronunciamento consta na íntegra com início: 01:35:52 e término: 01:44:01). Em
seguida o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS e o Presidente Dr. JAYRO GOUVEIA
GOULART FILHO fizeram alguns comentários sobre as palavras do munícipe Rafael
Gustavo Noris (pronunciamento consta na íntegra com início: 01:44:15 e término:
01:47:32). Após, a munícipe LUZIA VILARINHO BERNAL, quarta inscrita, fez a
leitura do Termo de Responsabilidade e Comprometimento e em seguida fez uso da
palavra, se referindo à Barragem de Pedreira (pronunciamento consta na íntegra com
início: 01:50:23 e término: 01:57:57). 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. 14/2019.

ATA APROVADA NA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 01/07/2019.
Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
Presidente
JOSÉ LUIS NIERI
1º Secretário
ANTONIO GANZAROLLI FILHO
2º Secretário
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