CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES
22ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018.
Presidente – José Luis Nieri
1° Secretário – Marcelo Donizete Duó
Aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro, do exercício de 2018 (dois mil e dezoito),
na Sala das Sessões “Vereador Dario Gomes de Oliveira”, foi realizada a 22ª (vigésima
segunda) 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 as
seguintes ATAS:- 21ª (vigésima primeira) Sessão Legislativa Ordinária - realizada no
dia 03 (três) de dezembro de 2018. Colocada em discussão a respectiva ata, ninguém
se manifestando a respeito, foi posta em votação, obtendo-se o seguinte resultado:APROVADA por unanimidade. E 1ª (primeira) Sessão Legislativa Extraordinária realizada no dia 10 (dez) de dezembro de 2018. 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, o Presidente comunicou que
cópia de Ofícios encontrava-se na tribuna de cada Vereador. Após, foram deliberados
os seguintes REQUERIMENTOS:- Nº 86/18 – Vereador Mário Wilson Fratta Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre a celebração de convênios para a
estruturação e manutenção dos parques e praças municipais. Colocado em discussão o
referido requerimento, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação,
sendo APROVADO por unanimidade. Nº 87/18 – Vereador Mário Wilson Fratta Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre a quantidade de adolescentes do
sexo masculino/feminino (menores de 18 anos) internados para o tratamento de
dependência química de 01/01/2018 até 10/12/2018; valor gasto com cada internação
e valor total pago à clínica no mesmo período. Colocado em discussão o referido
requerimento, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo
APROVADO por unanimidade. Nº 88/18 – Vereador José Luis Nieri – Solicitando ao
Plenário da Câmara Municipal prorrogação de prazo por mais 60 (sessenta) dias para
a Comissão Especial de Inquérito, formada pelo Requerimento nº 69/18, com o escopo
de apurar fatos determinados, envolvendo a Entidade Grupo Escoteiro Águas
Correntes. Colocado em discussão o referido requerimento, o PRESIDENTE esclareceu
os motivos que o levou a apresentar a solicitação (manifestação consta com início em
04:00 e término em 04:16). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posto em
votação, sendo APROVADO por unanimidade. E Nº 89/18 – Vereador ANTONIO
FERMINO FILHO - Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre o valor total
gasto com o evento “Marcha para Jesus” realizado em 2018. Colocado em discussão o
referido requerimento, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS solicitou permissão para
subscrever o requerimento e o autor acatou a sua solicitação (manifestação consta
com início em 04:47 e término em 04:56). Ninguém mais se manifestando a respeito,
foi posto em votação, sendo APROVADO por unanimidade. Solicitando a palavra, o
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Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS requereu permissão para incluir mais um
requerimento na pauta desta Sessão, explicando o teor da sua solicitação
(manifestação consta com início em 05:11 e término em 06:17). Sendo a sua
solicitação acatada, foi deliberado o REQUERIMENTO Nº 90/18, do Vereador
Cristiano Alex Elias, requerendo informações ao Prefeito Municipal sobre a liberação
dos FoodTruck. Colocado em discussão o referido requerimento, ninguém 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 130/18 – Vereador Marcelo Donizete Duó – solicitando a construção
de um bueiro na Travessa Palmira Gritte Baldasso, Bairro Shigueo Kobayashi; nº
131/18 – Vereador Marcelo Donizete Duó – solicitando benfeitorias no Boulevard,
margeando o Rio Jaguari, na Vila São José; e nº 132/18 – Vereador Marcelo Donizete
Duó – solicitando a construção de um obstáculo (lombada) na Rua General Herbert
Maya de Vasconcelos. Após, foi deliberada a MOÇÃO Nº 151/18 – Vereadores Mário
Wilson Fratta, Antonio Ganzarolli Filho e demais Vereadores – consignam em ata,
votos de pesar pelo falecimento da Senhora Elza Aparecida Altheman Zanini, sendo
encaminhada à família enlutada. Em seguida, foram deliberadas as MOÇÕES
DIVERSAS abaixo mencionadas:- Nº 146/18 – Vereador Marcelo Donizete Duó –
consigna em ata, votos de congratulações a dirigente Carmem Miranda Gnan, pelo 32º
Aniversário do Círculo de Oração Rosa de Saron, da Igreja Evangélica Assembleia de
Deus, Ministério Belém. Colocada em discussão a respectiva moção, ninguém se
manifestando a respeito, foi posta em votação, sendo APROVADA por unanimidade.
Nº 147/18 – Vereadores Mário Wilson Fratta, José Luis Nieri e Antonio Ganzarolli
Filho – consignam em ata, votos de congratulações e reconhecimento público ao 26º
Batalhão de Polícia Militar do Interior – Mogi Guaçu/SP, na pessoa de seu
Comandante Major PM Adriano Daniel, pela belíssima Cerimônia de Valorização do
Policial Militar, realizada nesta Casa de Leis, no dia 28 de novembro de 2018.
Colocada em discussão a respectiva moção, ninguém se manifestando a respeito, foi
posta em votação, sendo APROVADA por unanimidade. Nº 148/18 – Vereador
Antonio Ganzarolli Filho – consigna em ata, votos de congratulações à empresa
Bispharma Packaging pelo seu 30º Aniversário. Colocada em discussão a respectiva
moção, ninguém se manifestando a respeito, foi posta em votação, sendo APROVADA
por unanimidade. Solicitando a palavra, o Vereador MARCELO DONIZETE DUÓ
solicitou permissão para subscrever a moção nº 148/2018 e a sua solicitação foi
acatada. Nº 149/18 – Vereador José Luis Nieri – consigna em ata, votos de
congratulações e reconhecimento público aos Ilustres Senhores:- Dr. Giovani J.D.P.
Molinari – Cirurgião Vascular e Endovascular; Dr. Luiz Felipe B. Francisco – Cirurgião
Vascular e Sr. Luciano Campos – Enfermeiro e, na pessoa desses profissionais, que os
votos sejam extensivos a todos os demais integrantes do “Hospital Regional de
Jundiaí/SP”, pela presteza e profissionalismo dispensado no atendimento, em
especial ao cidadão de nosso município. Colocada em discussão a respectiva moção,
ninguém se manifestando a respeito, foi posta em votação, sendo APROVADA por
unanimidade. Nº 150/18 – Vereador Marcelo Donizete Duó – consigna em ata, votos
de repúdio à Rede Carrefour Hipermercados, mais precisamente a Loja de Osasco/SP,
pela situação irresponsável e lamentável no caso de “maus tratos que culminou com a
morte de um cão dentro da rede de Hipermercados”, que gerou forte comoção e
veiculação na imprensa e redes sociais do país. Colocada em discussão a respectiva
moção, ninguém se manifestando a respeito, foi posta em votação, sendo APROVADA
por unanimidade. Nº 152/18 – Vereador Marcelo Donizete Duó – consigna em ata,
votos de congratulações a todos os arquitetos e urbanistas de Pedreira, pela
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comemoração do Dia do Arquiteto comemorado no dia 15 de dezembro. Colocada em
discussão a respectiva moção, ninguém se manifestando a respeito, foi posta em
votação, sendo APROVADA por unanimidade. Nº 153/18 – Vereador Marcelo
Donizete Duó – consigna em ata, votos de Congratulações a Secretaria Municipal de
Cultura, extensivo a todos os seus colaboradores, pelo belo trabalho realizado na
colocação dos enfeites natalinos em nosso município, de modo especial as “Luzes de
Natal”. Colocada em discussão a respectiva moção, ninguém se manifestando a
respeito, foi posta em votação, sendo APROVADA por unanimidade. E Nº 154/18 –
Vereador Marcelo Donizete Duó – consigna em ata, votos de Congratulações ao
Artista Pedreirense J. Peron, pelas constantes apresentações realizadas no Sistema
Brasileiro de Televisão, divulgando assim o nome de nossa cidade. Colocada em
discussão a respectiva moção, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS solicitou
permissão para subscrevê-la e destacou o talento do artista J. Peron (manifestação
consta com início em 12:42 e término em 13:45). Ninguém mais se manifestando a
respeito, foi posta em votação, sendo APROVADA por unanimidade. Após, 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
novembro/2018. Encerrando-se as correspondências, iniciou-se à fase da Palavra
Livre. Estando inscrito apenas o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS, o mesmo
dispensou a palavra. Após, 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 seguintes projetos em 2º turno de votação:PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 01/18 – Prefeito Municipal – Dispõe sobre
o parcelamento de débitos tributários e não tributários do Município de Pedreira, e dá
outras providências. Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se
manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 123/18 – Vereador Cristiano
Alex Elias – Dispõe sobre a implantação do Programa “Bueiro Inteligente” como
forma de prevenção às enchentes no Município de Pedreira. Colocado em discussão o
mérito do projeto, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação,
obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI
Nº 124/18 – Vereadores Cristiano Alex Elias, Mário Wilson Fratta e José Carlos da
Silva – Denomina Quadra Poliesportiva com o nome de “Prof. Adilson José Dorigatti”,
conforme especifica. Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se
manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:APROVADO por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 125/18 – 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 3.643, de 21 de junho de 2017 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício
de 2018. Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se manifestando a
respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 126/18 – Prefeito Municipal – Altera o anexo da
Lei Municipal nº 3.763, de 21 de março de 2018 e dá outras providências. 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, o Presidente comunicou que os projetos a seguir seriam deliberados em
bloco, considerando que um é atrelado ao outro:- PROJETO DE LEI Nº 127/18 –
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Prefeito Municipal - Dispõe sobre a criação de crédito adicional especial no valor de
R$ 552.400,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos reais) e PROJETO DE
LEI Nº 128/18 – 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 projetos, ninguém se manifestando a respeito, foram votados, sendo
APROVADOS por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 129/18 – Prefeito Municipal –
Dispõe sobre a criação de crédito adicional especial no valor de R$ 1.459.500,00 (um
milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil e quinhentos reais) e PROJETO DE LEI
Nº 130/18 – 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 projetos, ninguém se manifestando a respeito, foram votados, sendo
APROVADOS por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 131/18 – Prefeito Municipal –
Dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.019.712,74
(dois milhões, dezenove mil, setecentos e doze reais e setenta e quatro centavos) e
PROJETO DE LEI Nº 132/18 – 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 projetos, ninguém se manifestando a respeito, foram
votados, sendo APROVADOS por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 133/18 –
Prefeito Municipal – Dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor
de R$ 1.021.300,00 (um milhão, vinte e um mil e trezentos reais) e PROJETO DE LEI
Nº 134/18 – 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 projetos, ninguém se manifestando a respeito, foram votados, sendo
APROVADOS por unanimidade. E PROJETO DE LEI Nº 135/18 – 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 – compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019.
Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se manifestando a respeito, foi
votado, sendo APROVADO por unanimidade. Encerrando-se a deliberação dos
projetos constantes em pauta, iniciou-se a fase destinada a EXPLICAÇÃO PESSOAL.
O Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS proferiu agradecimentos e disse que começaria
o ano com novos objetivos, pautando sempre pela ética e transparência (manifestação
consta com início em 23:40 e término em 25:25). O segundo inscrito, Vereador
ANTONIO GANZAROLLI FILHO, proferiu agradecimentos aos Senhores Vereadores
pela aprovação do projeto que denomina o “Centro de Atendimento ao Turista” com
o seu nome e cumprimentou a empresa Bispharma pelo transcurso de seus trinta anos.
Finalizou, desejando Feliz Natal e próspero Ano Novo a todos os cidadãos
pedreirenses (manifestação consta com início em 25:33 e término em 27:47). Fazendo
uso da palavra, o PRESIDENTE proferiu agradecimentos aos Senhores Vereadores e
Servidores desta Casa de Leis pelo apoio e colaboração durante o seu mandato de
Presidente. Desejou sucesso à nova Mesa Diretora que será eleita, reafirmando a
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importância desta Casa se manter harmônica, prevalecendo a serenidade e o
comprometimento com a população (manifestação consta com início em 27:53 e
término em 29:05).
Encerrando-se a Explicação Pessoal, o Presidente informou que
havia um munícipe inscrito para fazer uso da TRIBUNA LIVRE. O Senhor MÁRIO
CONTIPELLI NETTO foi convidado a fazer uso da Tribuna Livre, abordando o tema
“Contratação de Seguros – Projeto de Lei nº 122/2018 – Estabelece mecanismos de seguro para
garantir o interesse público nos processos de licitação e a correta aplicação dos recursos
públicos”, sendo que PRESIDENTE JOSÉ LUIS NIERI aproveitou para ressaltar a
importância da participação da população na deliberação de projetos nesta Casa de
Leis (manifestação consta com início em 29:51 e término em 33:59). Após, foi
realizada a ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA PARA O ANO DE
2019. O Presidente fez explanação sobre a maneira de votação, esclarecendo que
conforme dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal, a votação seria
pública e teria o seguinte procedimento:- Primeiramente seria realizada a votação para
PRESIDENTE, depois VICE-PRESIDENTE, 1º (primeiro) SECRETÁRIO e por
último 2º (segundo) SECRETÁRIO. Salientou que o Vereador seria chamado por
ordem alfabética e daria o seu voto verbalmente. Após as devidas explicações, foi
procedida a votação para PRESIDENTE. Feita a chamada nominal, os Vereadores
manifestaram os seus votos:- O Vereador ANTONIO FERMINO FILHO votou em
“Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho”. O Vereador ANTONIO GANZAROLLI FILHO votou
em “Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho”. O Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS antes de
declarar o seu voto, justificou que era candidato a Presidente, mas como não iria obter
os votos necessários para ser eleito e a fim de manter a harmonia da Casa, votaria em
“Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho” (manifestação consta com início em 35:13 e término
em 35:33). O Vereador Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO votou em “Dr. Jayro
Gouveia Goulart Filho”. O Vereador JOSÉ CARLOS DA SILVA votou em “Dr. Jayro
Gouveia Goulart Filho”. O Vereador JOSÉ LUIS NIERI voutou em “Dr. Jayro Gouveia
Goulart Filho”. O Vereador MARCELO DONIZETE DUÓ votou em “Dr. Jayro Gouveia
Goulart Filho”. A Vereadora MÁRCIA REGINA LIMA GALVÃO votou em “Dr. Jayro
Gouveia Goulart Filho”. E o Vereador MÁRIO WILSON FRATTA votou em “Dr. Jayro
Gouveia Goulart Filho”. Procedendo-se a contagem dos votos, constatou-se 09 (nove)
votos para o Vereador Dr. Jayro Gouveia Goular Filho. Desta forma, o Presidente
informou que por unanimidade de votos estava eleito para o cargo de PRESIDENTE
o Vereador Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO. Dando sequência, foi
procedida a votação para VICE-PRESIDENTE. Feita a chamada nominal, os
Vereadores manifestaram os seus votos:- O Vereador ANTONIO FERMINO FILHO
votou em “Marcelo Donizete Duó”. O Vereador ANTONIO GANZAROLLI FILHO
votou em “Marcelo Donizete Duó”. O Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS votou em
“Marcelo Donizete Duó”. O Vereador Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO votou
em “Marcelo Donizete Duó”. O Vereador JOSÉ CARLOS DA SILVA votou em “Marcelo
Donizete Duó”. O Vereador JOSÉ LUIS NIERI votou em “Marcelo Donizete Duó”. O
Vereador MARCELO DONIZETE DUÓ votou em “Marcelo Donizete Duó”. A
Vereadora MÁRCIA REGINA LIMA GALVÃO votou em “Marcelo Donizete Duó”. E o
Vereador MÁRIO WILSON FRATTA votou em “Marcelo Donizete Duó”. Procedendose a contagem dos votos, constatou-se 09 (nove) votos para o Vereador Marcelo
Donizete Duó. Desta forma, o Presidente informou que por unanimidade de votos
estava eleito para o cargo de VICE-PRESIDENTE o Vereador MARCELO
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DONIZETE DUÓ. Em seguida, foi procedida a votação para 1º (primeiro)
SECRETÁRIO. Feita a chamada nominal, os Vereadores manifestaram os seus votos:O Vereador ANTONIO FERMINO FILHO votou em “José Luis Nieri”. O Vereador
ANTONIO GANZAROLLI FILHO votou em “José Luis Nieri”. O Vereador
CRISTIANO ALEX ELIAS votou em “José Luis Nieri”. O Vereador Dr. JAYRO
GOUVEIA GOULART FILHO votou em “José Luis Nieri”. O Vereador JOSÉ CARLOS
DA SILVA votou em “José Luis Nieri”. O Vereador JOSÉ LUIS NIERI votou em “José
Luis Nieri”. O Vereador MARCELO DONIZETE DUÓ votou em “José Luis Nieri”. A
Vereadora MÁRCIA REGINA LIMA GALVÃO votou em “José Luis Nieri”. E o
Vereador MÁRIO WILSON FRATTA votou em “José Luis Nieri”. Procedendo-se a
contagem dos votos, constatou-se 09 (nove) votos para o Vereador José Luis Nieri.
Desta forma, o Presidente informou que por unanimidade de votos estava eleito para
o cargo de 1º (primeiro) SECRETÁRIO o Vereador JOSÉ LUIS NIERI. Por último, foi
procedida a votação para 2º (segundo) SECRETÁRIO. Feita a chamada nominal, os
Vereadores manifestaram os seus votos:- O Vereador ANTONIO FERMINO FILHO
votou em “Antonio Ganzarolli Filho”. O Vereador ANTONIO GANZAROLLI FILHO
votou em “Antonio Ganzarolli Filho”. O Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS votou em
“Antonio Ganzarolli Filho”. O Vereador Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
votou em “Antonio Ganzarolli Filho”. O Vereador JOSÉ CARLOS DA SILVA votou em
“Antonio Ganzarolli Filho”. O Vereador JOSÉ LUIS NIERI votou em “Antonio Ganzarolli
Filho”. O Vereador MARCELO DONIZETE DUÓ votou em “Antonio Ganzarolli Filho”.
A Vereadora MÁRCIA REGINA LIMA GALVÃO votou em “Antonio Ganzarolli Filho”.
E o Vereador MÁRIO WILSON FRATTA votou em “Antonio Ganzarolli Filho”.
Procedendo-se a contagem dos votos, constatou-se 09 (nove) votos para o Vereador
Antonio Ganzarolli Filho. Desta forma, o Presidente informou que por unanimidade
de votos estava eleito para o cargo de 2º (segundo) SECRETÁRIO o Vereador
ANTONIO GANZAROLLI FILHO. Encerrada a eleição, o Presidente informou que a
MESA DIRETORA eleita para o ANO DE 2019 ficou assim constituída:PRESIDENTE – Vereador Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO; VICEPRESIDENTE – Vereador MARCELO DONIZETE DUÓ; 1º SECRETÁRIO –
Vereador JOSÉ LUIS NIERI e 2° SECRETÁRIO – Vereador ANTONIO
GANZAROLLI FILHO. 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. 24/2018.
ATA APROVADA NA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 04/02/2019.
Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
Presidente
JOSÉ LUIS NIERI
1º Secretário
ANTONIO GANZAROLLI FILHO
2º Secretário
Página 6

