CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 18 DE MARÇO DE 2019.
Presidente – Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho
1° Secretário – Antonio Ganzarolli Filho “ad hoc”
Aos 18 (dezoito) dias do mês de março, do exercício de 2019 (dois mil e dezenove), na
Sala das Sessões “Vereador Dario Gomes de Oliveira”, foi realizada a 4ª (quarta)
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,
MARCELO DONIZETE DUÓ, MÁRCIA REGINA LIMA GALVÃO e MÁRIO
WILSON FRATTA. Aberta a Sessão, na forma regimental, pelo Presidente, o mesmo
convidou o Vereador Marcelo Donizete Duó para assumir, neste ato, a segunda
Secretaria. Após, deu início à fase destinada ao Expediente, deliberando o
REQUERIMENTO DE LICENÇA DO VEREADOR JOSÉ LUIS NIERI – solicitando
licença médica pelo período de 5 (cinco) dias a contar de 15 (quinze) de março de 2019.
Colocado em discussão o referido requerimento, ninguém se manifestando a respeito,
foi posto em votação, sendo APROVADO por unanimidade dos presentes. Tendo sido
aprovado o requerimento de licença, o Presidente convidou o 1º (primeiro) Suplente
NATAL CARDOSO DE MORAES para tomar posse no cargo de Vereador em
substituição ao Vereador José Luis Nieri. Sendo cumpridas todas as formalidades
regimentais e após ler e assinar o Termo de Posse, o Presidente declarou oficialmente
empossado no cargo de Vereador o Senhor NATAL CARDOSO DE MORAES. Após,
foi deliberada a ATA da 3ª (terceira) Sessão Legislativa Ordinária - realizada no dia 07
(sete) de março 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 27/19 – Dispõe sobre a criação de crédito
adicional especial no valor de R$ 449.920,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil,
novecentos e vinte reais); PROJETO DE LEI Nº 28/19 - 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 29/19 – Autoriza o Executivo a custear despesa de viagem dos atletas
pedreirenses João Paulo Pignata e Gabriela de Camargo Morais para participação no
“Campeonato Mundial de Kick Boxing “Word Uima & UMK Championship open
2019”, na cidade de Buenos Aires na Argentina; PROJETO DE LEI Nº 30/19 – Dispõe
sobre a alteração do anexo X, da Lei nº 1.765, de 28 de setembro de 1994; PROJETO
DE LEI Nº 31/19 – Dispõe sobre a alteração do anexo II – Quadro de Provimento em
Comissão da Lei Municipal nº 1.765, de 28/09/94, e revoga o art. 4º da Lei nº
2.906/2009; PROJETO DE LEI Nº 32/19 – Dispõe sobre o programa Bolsa Aluguel
Página 1

Social e dá outras providências; e PROJETO DE LEI Nº 33/19 – Dispõe sobre o
programa Socioeducativo de Ações de Inclusão Social, Digital, Cidadania e Concessão
de Bolsas e dá outras providências. Após, foi dado ciência do EXPEDIENTE
APRESENTADO PELOS SENHORES VEREADORES, encaminhando-o às Comissões
Permanentes:- PROJETO DE LEI Nº 26/19 – Vereador José Luis Nieri – Institui a
Política Municipal sobre Álcool e outras Drogas no Município de Pedreira. Em
seguida, o Presidente comunicou que cópia de Ofícios encontrava-se na tribuna de
cada Vereador. Após, foram deliberados os seguintes REQUERIMENTOS:- Nº 19/19
– Vereador Mário Wilson Fratta - Solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre
as licenças de táxi no município. Colocado em discussão o referido requerimento,
ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo APROVADO por
unanimidade. Nº 20/19 – Vereador Marcelo Donizete Duó - Solicitando informações
ao Prefeito Municipal sobre a veracidade da notícia de que as obras da construção da
Barragem, mesmo após ciência do Decreto de Embargo, estão em continuidade e se,
constatada tal prática, o município poderá e/ou irá aplicar multa quanto ao
descumprimento do respectivo Decreto. Colocado em discussão o referido
requerimento, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, sendo
APROVADO por unanimidade. E Nº 21/19 – Vereadores 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 – Solicitando providências ao Prefeito Municipal e ao Ministério
Público contra a desobediência ao embargo das obras da Barragem. Colocado em
discussão o referido requerimento, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em
votação, sendo APROVADO por unanimidade. O PRESIDENTE e os Vereadores
CRISTIANO ALEX ELIAS e NATAL CARDOSO DE MORAES requereram permissão
para incluir mais alguns requerimentos na pauta desta Sessão. Sendo a solicitação
acatada, foram deliberados os seguintes REQUERIMENTOS:- Nº 22/19, do Presidente
Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho, solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre
a queda de postes constatada na Praça Angelo Ferrari. Colocado em discussão o
referido requerimento, o PRESIDENTE esclareceu os motivos que o levou a apresentar
tal solicitação (manifestação consta com início em 13:00 e término em 13:22).
Ninguém mais fazendo uso da palavra, foi posto em votação, sendo APROVADO por
unanimidade. Nº 23/19, do Vereador Cristiano Alex Elias, solicitando informações ao
Prefeito Municipal sobre cópia da notificação e respectiva justificativa emitidas pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, onde fora sugerido/determinado que
Servidores em Cargo de Comissão fossem dispensados. Colocado em discussão o
referido requerimento, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS esclareceu os motivos
que o levou a apresentar tal solicitação (manifestação consta com início em 15:02 e
término em 17:43). Ninguém mais fazendo uso da palavra, foi posto em votação,
sendo APROVADO por unanimidade. Nº 24/19, do Vereador Cristiano Alex Elias,
solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre a relação contendo nome,
qualificação, cargo ao qual houve a contratação, local em que desempenha respectiva
função, salário e gratificação dos servidores em Cargo de Comissão e qual a
justificativa para que os mesmos não fossem incluídos no referido questionamento do
Ministério Público do Estado de São Paulo. Colocado em discussão o referido
requerimento, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS esclareceu os motivos que o
levou a apresentar tal solicitação (manifestação consta com início em 18:50 e término
em 19:38). Ninguém mais fazendo uso da palavra, foi posto em votação, sendo
APROVADO por unanimidade. Nº 25/19, dos Vereadores Cristiano Alex Elias e José
Carlos da Silva, solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre após serem
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realizados os serviços de recapeamento de ruas em diversos bairros do município, a
quem coube a responsabilidade pela pintura de sinalização de solo e respectiva
colocação de placa de sinalização. Colocado em discussão o referido requerimento, o
Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS esclareceu os motivos que o levou, juntamente
com o Vereador José Carlos da Silva, a apresentar tal solicitação (manifestação consta
com início em 20:23 e término em 21:02). Ninguém mais fazendo uso da palavra, foi
posto em votação, sendo APROVADO por unanimidade. Nº 26/19, do Vereador
Cristiano Alex Elias, solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre encaminhar
detalhadamente o número, ano a ano, dos agentes contratados/caminhão cata
bagulho (comissionados e concursados) para a execução de serviços como limpeza de
terrenos, remoção de entulhos durante os anos de 2015, 2016, 2017, 2018 até o dia 28
de fevereiro de 2019. Colocado em discussão o referido requerimento, o Vereador
CRISTIANO ALEX ELIAS esclareceu os motivos que o levou a apresentar tal
solicitação (manifestação consta com início em 22:05 e término em 24:08). Ninguém
mais fazendo uso da palavra, foi posto em votação, sendo APROVADO por
unanimidade. Nº 27/19, do Vereador Cristiano Alex Elias, solicitando informações ao
Prefeito Municipal sobre qual o número de agentes contratados para o Combate à
Dengue no município de Pedreira, desde os anos de 2015, 2016, 2017, 2018 até a
presente data de 2019 e também qual o número de campanhas realizadas. Colocado
em discussão o referido requerimento, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS
esclareceu os motivos que o levou a apresentar tal solicitação (manifestação consta
com início em 24:57 e término em 25:52). Ninguém mais fazendo uso da palavra, foi
posto em votação, sendo APROVADO por unanimidade. Nº 28/19, dos Vereadores
Cristiano Alex Elias e José Carlos da Silva, solicitando informações ao Prefeito
Municipal sobre a relação contendo os nomes dos servidores ocupantes de cargo em
comissão, que foram dispensados pela Administração Municipal, discriminando qual
cargo de sua contratação e respectiva atuação. Colocado em discussão o referido
requerimento, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS esclareceu os motivos que o
levou, juntamente com o Vereador José Carlos da Silva, a apresentar tal solicitação
(manifestação consta com início em 26:48 e término em 28:08). Os Vereadores
Marcelo Donizete Duó, Antonio Fermino Filho e Natal Cardoso de Moraes solicitaram
permissão aos autores do respectivo requerimento para subscrevê-lo e a solicitação foi
acatada. Ninguém mais fazendo uso da palavra, foi posto em votação, sendo
APROVADO por unanimidade. Nº 29/19, do Vereador Natal Cardoso de Moraes,
solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre a Lei Municipal nº 2.426, de 12 de
janeiro de 2004, que trata sobre incentivos e outros benefícios para a instalação de
estabelecimentos hoteleiros no município. Colocado em discussão o referido
requerimento, o Vereador NATAL CARDOSO DE MORAES esclareceu os motivos
que o levou a apresentar tal solicitação (manifestação consta com início em 29:22 e
término em 29:57). Ninguém mais fazendo uso da palavra, foi posto em votação,
sendo APROVADO por unanimidade. Nº 30/19, do Vereador Natal Cardoso de
Moraes, solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre a Lei Municipal nº 2.323,
de 28 de outubro de 2002, que trata sobre a obrigatoriedade da divulgação por meio
de placa indicativa dos horários de funcionamento dos setores municipais ligados à
saúde. Colocado em discussão o referido requerimento, o Vereador NATAL
CARDOSO DE MORAES esclareceu os motivos que o levou a apresentar tal
solicitação (manifestação consta com início em 30:34 e término em 31:44). Ninguém
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mais fazendo uso da palavra, foi posto em votação, sendo APROVADO por
unanimidade. E Nº 31/19, do Vereador Natal Cardoso de Moraes, solicitando
informações ao Prefeito Municipal sobre a construção do banheiro público na Praça
Angelo Ferrari. Colocado em discussão o referido requerimento, o Vereador NATAL
CARDOSO DE MORAES esclareceu os motivos que o levou a apresentar tal
solicitação (manifestação consta com início em 32:05 e término em 33:15). Ninguém
mais fazendo uso da palavra, foi posto em votação, sendo APROVADO por
unanimidade. Em seguida, foi dado ciência das INDICAÇÕES, encaminhando-as aos
setores competentes:- nº 29/19 – Vereador Mário Wilson Fratta – Solicitando a pintura
da faixa de pedestres localizada na Rua Ana Francisca de Oliveira, na altura do
número 900; e nº 30/19 – Vereador Mário Wilson Fratta – solicitando reparos urgentes
na cabeceira da ponte denominada “Rodolfo Arrenius Elias”, localizada na Avenida
Wanderley José Vicentini. Após, foram deliberadas as MOÇÕES DE PESAR:- Nº
27/19 – Vereador Mário Wilson Fratta e demais Vereadores – consignam em ata, votos
de pesar pelo falecimento do Senhor João Gomes de Oliveira; e Nº 28/19 – Vereador
Antonio Fermino Filho e demais Vereadores – consignam em ata, votos de pesar pelo
falecimento da Senhora Francisca Vieira Primon, sendo encaminhadas às famílias
enlutadas. O Vereador Cristiano Alex Elias solicitou permissão para subscrever a
moção nº 28/19 e sua solicitação foi acatada. Em seguida, foram deliberadas as
MOÇÕES DIVERSAS abaixo mencionadas:- Nº 23/19 – Vereador Marcelo Donizete
Duó – consigna em ata, votos de congratulações ao Líder de Jovens da Assembleia de
Deus Ministério do Belém, Eziel Pereira Lopes, ao Pastor Edson Alexandre Frem e a
toda equipe responsável pela realização do Retiro de Jovens nos dias 1 a 5 de março.
Colocada em discussão a respectiva moção, ninguém se manifestando a respeito, foi
posta em votação, sendo APROVADA por unanimidade. Nº 24/19 – Vereador Marcelo
Donizete Duó – consigna em ata, votos de congratulações à Geferson de Oliveira e a
toda Equipe do Cultura Sem Frescura, pelo evento cultural realizado no último dia 3
de março, na Praça Angelo Ferrari. Colocada em discussão a respectiva moção, o
Vereador Cristiano Alex Elias solicitou permissão para subscrever a respectiva moção
e sua solicitação foi acatada. Ninguém se manifestando a respeito, foi posta em
votação, sendo APROVADA por unanimidade. Nº 25/19 – Vereador Marcelo Donizete
Duó – consigna em ata, votos de congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal Hamilton Bernardes Junior, pela atitude na promulgação do Decreto de
Embargo da obra da Barragem no município de Pedreira, bem como aos Senhores
Vereadores da Câmara Municipal de Pedreira diante da apresentação e aprovação das
Leis relativas às normas que impedem a construção de tais obras no município.
Colocada em discussão a respectiva moção, ninguém se manifestando a respeito, foi
posta em votação, sendo APROVADA por unanimidade. Nº 26/19 – Vereador Marcelo
Donizete Duó – consigna em ata, votos de congratulações a Primeira-dama do
Município de Pedreira, Senhora Maria Luiza Maganha Bernardes, representando
todas as Mulheres pedreirenses, pelo “Dia Internacional da Mulher”, comemorado no
último dia 8 de março. Colocada em discussão a respectiva moção, o Presidente
solicitou permissão para subscrever a respectiva moção e sua solicitação foi acatada.
Ninguém se manifestando a respeito, foi posta em votação, sendo APROVADA por
unanimidade. E Nº 29/19 – Vereadores Cristiano Alex Elias, 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, Mário Wilson Fratta e
Natal Cardoso de Moraes – consignam em ata, votos de repúdio em face do PCJ.
Colocada em discussão a respectiva moção, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS
expôs os motivos que o levou a apresentar os votos de repúdio e a importância de
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todos os Vereadores terem assinado (manifestação consta com início em 39:05 e
término em 40:02). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posta em votação,
sendo APROVADA por unanimidade. Após, foi dado ciência das correspondências
encaminhadas a esta Casa Legislativa:- Do Projeto Cidadania de Pedreira –
convidando para a visita técnica que os alunos de educação social realizarão na
Câmara no próximo dia 25 (vinte e cinco) de março, às quatorze horas; e do
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Pedreira – cópia de despacho
determinando o seu encaminhamento à Procuradoria do Município para ajuizamento
de medida judicial com o objetivo de cessar qualquer obra do DAEE. Também
comunicou que se encontrava à disposição dos Senhores Vereadores o Balancete da
Câmara Municipal de Pedreira referente ao mês de fevereiro/2018. Encerrando-se as
correspondências, iniciou-se à fase da Palavra Livre. Estando inscrito o Vereador
ANTONIO GANZAROLLI FILHO, o mesmo abordou sobre a resposta recebida a
respeito do requerimento que versou sobre o Monumento do Centenário que foi
demolido e sobre o fato de não se preservar a história de Pedreira (manifestação
consta com início em 41:43 e término em 46:04). O PRESIDENTE disse que fazia dele
as palavras do Vereador Antonio Ganzarolli Filho, afirmando que o povo tem que
preservar e cuidar da sua história (manifestação consta com início em 46:06 e término
em 46:20). O segundo inscrito, Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS, discorreu sobre
diversos assuntos, entre eles a demolição do Monumento do Centenário, o trabalho de
combate à dengue, o trabalho insatisfatório de algumas secretarias e os projetos
referentes aos cargos comissionados e a construção do novo paço municipal
(manifestação consta com início em 46:27 e término em 01:03:25). Não havendo mais
inscritos, o PRESIDENTE se manifestou sobre a nota de esclarecimento que a Câmara
Municipal de Pedreira publicou a respeito das matérias veiculadas de que os projetos
de leis aprovados referentes à construção de barragens no município são
inconstitucionais. Também abordou sobre o despacho do Prefeito Municipal que
determina o encaminhamento do presente despacho à Procuradoria do Município
para ajuizamento de medida judicial com o objetivo de cessar qualquer obra do DAEE
(manifestação consta com início em 01:03:30 e término em 01:09:33). 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 1º 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). Solicitando
a palavra, o Vereador MÁRIO WILSON FRATTA requereu a retirada do projeto de lei
nº 12/19, bem como dos projetos de leis nºs 13 e 14/19 por serem matérias atreladas
(manifestação consta com início em 01:10:14 e término em 01:10:28). Colocado em
discussão o pedido de retirada proposto pelo Vereador Mário Wilson Fratta, ninguém
se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:APROVADO por unanimidade. Desta forma, o Presidente declarou que os
PROJETOS DE LEIS NºS 12/19 - Dispõe sobre a criação de crédito adicional
suplementar e especial no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais); 13/19 - 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; e 14/19 - Autoriza o Poder Executivo a
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contratar operação de crédito com a “CAIXA ECONÔMICA FEDERAL”, e dá outras
providências (todos de autoria do Prefeito Municipal) – estavam RETIRADOS da
pauta desta Sessão. Dando sequência, foi deliberado o PROJETO DE LEI Nº 18/19 –
Prefeito Municipal – Dispõe sobre a criação de crédito adicional especial no valor de
R$ 271.000,00 (duzentos e setenta e um mil reais). Solicitando a palavra, o Vereador
MARCELO DONIZETE DUÓ requereu a retirada do projeto de lei nº 18/19, bem
como do projeto de lei nº 19/19 por serem matérias atreladas (manifestação consta
com início em 01:11:45 e término em 01:11:50). Colocado em discussão o pedido de
retirada proposto pelo Vereador Marcelo Donizete Duó, ninguém se manifestando a
respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por
unanimidade. Desta forma, o Presidente declarou que os PROJETOS DE LEIS NºS
18/19 – Dispõe sobre a criação de crédito adicional especial no valor de R$ 271.000,00
(duzentos e setenta e um mil reais) e 19/19 - 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 (ambos de autoria do Prefeito
Municipal) – estavam RETIRADOS da pauta desta Sessão. Em seguida, foi deliberado
o PROJETO DE LEI Nº 23/19 – Prefeito Municipal – Dispõe sobre a Política Municipal
de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
Inicialmente foram deliberados os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes.
Colocado em discussão, ninguém se manifestando a respeito, foram votados e
aprovados por unanimidade. Colocado em discussão o mérito do Projeto de Lei nº
23/19, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o
seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade em 1º turno. Solicitando a
palavra, o Vereador MARCELO DONIZETE DUÓ pediu a retirada do próximo
projeto a ser deliberado, considerando ser de sua autoria e requerendo a elaboração de
um ofício solicitando a posição da Secretaria Municipal de Saúde quanto a viabilidade
de aplicabilidade da referida matéria (manifestação consta com início em 01:14:15 e
término em 01:14:50). Sendo assim, o Presidente colocou em discussão o pedido de
retirada do PROJETO DE LEI Nº 24/19 – Vereador Marcelo Donizete Duó - Dispõe
sobre a liberação de entrada de animais de estimação nos estabelecimentos de saúde
da rede pública e privada para visitas a pacientes. Ninguém se manifestando a
respeito, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Desta forma, o
Presidente declarou que o Projeto de Lei nº 24/19 estava RETIRADO da pauta desta
Sessão. Por fim, foi deliberado o PROJETO DE LEI Nº 25/19 – Prefeito Municipal –
Autoriza o Executivo a custear despesa da Amazona Pedreirense Mariana Vitória dos
Santos. Inicialmente foram deliberados os pareceres favoráveis das Comissões
Permanentes. Colocado em discussão, ninguém se manifestando a respeito, foram
votados e aprovados por unanimidade. Colocado em discussão o mérito do Projeto de
Lei nº 25/19, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o
seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade em 1º turno. Encerrando-se a
deliberação dos projetos constantes em pauta, iniciou-se a fase destinada a
EXPLICAÇÃO PESSOAL. O Vereador NATAL CARDOSO DE MORAES disse que era
uma grande satisfação trabalhar nesta Casa de Leis apesar de ser por pouco tempo e
que fazia suas as palavras do Vereador Cristiano Alex Elias (manifestação consta com
início em 01:17:03 e término em 01:18:58). O PRESIDENTE cumprimentou o Vereador
Natal Cardoso de Moraes, dizendo que era uma honra tê-lo nesta Casa, destacando a
sua vontade de trabalhar em prol da população (manifestação consta com início em
01:19:01 e término em 01:19:25). O segundo inscrito, Vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS, pediu desculpas por ter se exaltado e cumprimentou os Senhores Vereadores
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pela retirada dos projetos para melhor análise (manifestação consta com início em
01:19:29 e término em 01:21:40). Encerrando-se a Explicação Pessoal, o Presidente
informou que não havia nenhum munícipe inscrito para fazer uso da TRIBUNA
LIVRE. 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.
05/2019.

ATA APROVADA NA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 01/04/2019.
Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
Presidente
JOSÉ LUIS NIERI
1º Secretário
ANTONIO GANZAROLLI FILHO
2º Secretário
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