CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES

20ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 19 DE DEZEMBRO DE 2016.

Presidente – Cristiano Alex Elias – “Em Exercício”
1° Secretário – Luis Henrique Araujo

Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro, do exercício de 2016 (dois mil e dezesseis), na
Sala das Sessões “Presidente Tancredo de Almeida Neves”, foi realizada a 20ª (vigésima)
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA. Determinado pelo Presidente em exercício –
Vereador Cristiano Alex Elias – a feitura da chamada e tendo sido a mesma executada,
constataram-se as seguintes presenças:- ANTONIO GANZAROLLI FILHO, CRISTIANO
ALEX ELIAS, Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO, JOSÉ LUIS NIERI, MANOEL
SOUSA OLIVEIRA e MARCELO CESAR DANTAS CELLOTO. Aberta a Sessão, na forma
regimental, pelo Presidente em exercício, o mesmo deu início à fase destinada ao Expediente,
deliberando a ATA da 19ª (décima nona) Sessão Legislativa Ordinária - realizada no dia 5
(cinco) de dezembro de 2016. Colocada em discussão a respectiva ata, ninguém se
manifestando a respeito, foi posta em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- Aprovada
por unanimidade dos presentes (estando ausentes os Vereadores Alessandro Luís de Godoy,
José Luiz Serra e Luis Henrique Araujo). Em seguida, foi dado ciência do Expediente
apresentado pelos Senhores Vereadores, encaminhando às Comissões Competentes:PROJETO DE LEI Nº 65/16 – Vereador Antonio Ganzarolli Filho – Dispõe sobre
denominação de Unidade Básica de Saúde – UBS – situada no Bairro Vila Canesso, com o
nome de “Edgardo Luis Steula”, conforme especifica. Após, o Presidente em exercício
comunicou que cópia de ofícios recebidos e de interesse dos Senhores Vereadores já havia
sido disponibilizada na tribuna de cada Vereador. Em seguida, foram deliberados os
seguintes REQUERIMENTOS:- Do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 45/16 –
solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre os cronogramas de serviços prestados à
municipalidade, obras realizadas de janeiro a dezembro de 2016, pela Secretaria Municipal de
Obras. Colocado em discussão o mencionado requerimento, ninguém fazendo uso da palavra,
foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes (estando ausentes os
Vereadores Alessandro Luís de Godoy, José Luiz Serra e Luis Henrique Araujo). Do Vereador
Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 46/16 – solicitando informações ao Prefeito Municipal
sobre o Parque de Diversão instalado no município em relação à licença municipal e a
inspeção e licença do Corpo de Bombeiros Militar para operar seus equipamentos. Colocado
em discussão o mencionado requerimento, o Vereador Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART
FILHO expôs os motivos que o levou a apresentar o requerimento. Ninguém mais fazendo
uso da palavra, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes
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(estando ausentes os Vereadores Alessandro Luís de Godoy, José Luiz Serra e Luis Henrique
Araujo). E do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 47/16 – solicitando informações
ao Prefeito Municipal sobre o número de vagas que serão oferecidas para atender a demanda
em relação à nova creche municipal do Jardim Marajoara. Colocado em discussão o
mencionado requerimento, ninguém fazendo uso da palavra, foi posto em votação, sendo
aprovado por unanimidade dos presentes (estando ausentes os Vereadores Alessandro Luís
de Godoy, José Luiz Serra e Luis Henrique Araujo). O PRESIDENTE em exercício – Senhor
CRISTIANO ALEX ELIAS solicitou permissão para incluir mais um requerimento na pauta
desta Sessão. Sendo a sua solicitação acatada, foi incluído o REQUERIMENTO Nº 48/16 – do
Vereador Cristiano Alex Elias – solicitando informações ao Prefeito Municipal sobre software
utilizado pela Secretaria Municipal de Educação. Colocado em discussão o mencionado
requerimento, os Vereadores Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO, MARCELO CESAR
DANTAS CELLOTO e JOSÉ LUIS NIERI manifestaram-se a respeito. Ninguém mais fazendo
uso da palavra, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes
(estando ausentes os Vereadores Alessandro Luís de Godoy, José Luiz Serra e Luis Henrique
Araujo). Em seguida, foi dado ciência das seguintes INDICAÇÕES, encaminhando-as ao
Executivo Municipal:- Do Vereador Antonio Ganzarolli Filho – nº 177/16 – solicitando estudos
para o plantio de árvores da espécie eucalyptos citriodora – “eucalipto-cheiroso”, no entorno
da Estação de Tratamento de Esgoto e imediações; do Vereador Antonio Ganzarolli Filho – nº
178/16 – solicitando a realização de poda de árvores localizadas no perímetro urbano da
Rodovia SP-95, bem como na Avenida Wanderley José Vicentini; do Vereador Dr. Jayro
Gouveia Goulart Filho – nº 179/16 – solicitando 1 (uma) cadeira de rodas na Rodoviária para
uso em caso de necessidade; do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 180/16 –
solicitando da Guarda Municipal de Pedreira a realização de rondas com mais frequência no
Bairro Parque Bela Vista; e do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – nº 181/16 –
solicitando notificar o proprietário do terreno localizado na Avenida Papa João XXIII, ao lado
do número 576, a fim de que promova a limpeza do terreno, fechamento e conserto da calçada
próximo ao Restaurante do Zito e da Gráfica Real. O PRESIDENTE em exercício solicitou
permissão para incluir mais uma indicação, de autoria do Vereador Luis Henrique Araujo, na
pauta desta Sessão. Sendo a sua solicitação acatada, foi incluída a Indicação nº 182/16 – do
Vereador Luis Henrique Araujo – solicitando ao Prefeito Municipal para que entre em contato
com a CPFL Jaguari, requerendo revisão e manutenção em todos os cabeamentos de rede de
alta tensão do município de Pedreira, sendo encaminhada ao setor competente. O Vereador
MARCELO CESAR DANTAS CELLOTO também solicitou permissão para incluir mais uma
indicação na pauta desta Sessão. Sendo a sua solicitação acatada, foi incluída a Indicação nº
183/16 – do Vereador Marcelo Cesar Dantas Celloto – solicitando serviços de poda em uma
robusta árvore localizada em frente ao Bar do Marquezini, no Bairro Rainha da Paz, sendo
encaminhada ao setor competente. Os Vereadores ALESSANDRO LUÍS DE GODOY e LUIS
HENRIQUE ARAUJO adentraram ao Plenário. Após, foram deliberadas as seguintes
MOÇÕES DE CONGRATULAÇÕES:- Do Vereador Manoel Sousa Oliveira - nº 283/16 –
consigna em ata, votos de congratulações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de
Pedreira – Carlos Evandro Pollo e a Secretaria Municipal de Esportes pela inauguração da
Arena Kobayashi. Colocada em discussão a mencionada moção, ninguém se manifestando a
respeito, foi posta em votação, sendo APROVADA por unanimidade dos presentes (estando
ausente o Vereador José Luiz Serra). E do Vereador Cristiano Alex Elias - nº 284/16 – consigna
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em ata, votos de congratulações e reconhecimento público ao Jornal Imprensa Regional, em
nome de seu Diretor Luiz Arnaldo Carvalho Júnior, pela publicação, em 15 de dezembro de
2016, de sua “Edição de número 1.000”. Colocada em discussão a mencionada moção,
ninguém se manifestando a respeito, foi posta em votação, sendo APROVADA por
unanimidade dos presentes (estando ausente o Vereador José Luiz Serra). Solicitando a
palavra, o Vereador LUIS HENRIQUE ARAUJO solicitou permissão para incluir mais duas
moções na pauta desta Sessão. Sendo a sua solicitação acatada, foram incluídas as seguintes
moções: nº 285/16 – do Vereador Luis Henrique Araujo – consigna em ata, votos de
congratulações ao Delegado Dr. Anderson Cassimiro de Lima, em reconhecimento aos
relevantes serviços prestados à sociedade pedreirense enquanto esteve à frente da Delegacia
de Polícia Civil do Município de Pedreira. Colocada em discussão a mencionada moção,
ninguém se manifestando a respeito, foi posta em votação, sendo APROVADA por
unanimidade dos presentes (estando ausente o Vereador José Luiz Serra). E nº 286/16 – do
Vereador Luis Henrique Araujo – consigna em ata, votos de congratulações ao Delegado Dr.
Erivan Vera Cruz, pela sua nomeação e posse no cargo de Delegado de Polícia Civil do
Município de Pedreira. Colocada em discussão a mencionada moção, ninguém se
manifestando a respeito, foi posta em votação, sendo APROVADA por unanimidade dos
presentes (estando ausente o Vereador José Luiz Serra). O PRESIDENTE em exercício solicitou
permissão para subscrever as moções nºs 285 e 286/16, sendo a sua solicitação acatada. Após,
foi dado ciência das seguintes correspondências encaminhadas a esta Casa Legislativa:- Do
Senhor Valdir Carlos Volpato – Diretor de Esporte do Município – encaminhando o relatório
das atividades esportivas realizadas nos clubes do município; do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – informando a liberação de recursos financeiros
(Comunicados nºs CM203616 e 210679/2016). Também foi comunicado que se encontrava à
disposição dos Senhores Vereadores o Balancete da Despesa e Financeiro da Câmara
Municipal de Pedreira referente ao mês de novembro/2016. Encerrando-se as
correspondências, iniciou-se à fase da Palavra Livre. Os Vereadores LUIS HENRIQUE
ARAUJO, Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO, MARCELO CESAR DANTAS
CELLOTTO, MANOEL SOUSA OLIVEIRA e CRISTIANO ALEX ELIAS fizeram uso da
palavra, tecendo agradecimentos e abordando sobre diversos assuntos. Não havendo mais
inscritos, o Presidente em exercício comunicou que o tempo destinado ao Expediente havia se
encerrado, passando diretamente para a ORDEM DO DIA desta Sessão, sendo deliberado o
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 04/16 – do Vereador Antonio Ganzarolli Filho –
Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Pedreirense ao Senhor Hamilton Bernardes Junior,
conforme especifica – em votação única. Inicialmente foram colocados em discussão os
pareceres favoráveis das Comissões Permanentes. Ninguém se manifestando a respeito, foram
postos em votação, sendo aprovados por unanimidade dos presentes (estando ausente o
Vereador José Luiz Serra). Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se
manifestando a respeito, foi posto em votação secreta, obtendo-se o seguinte resultado:APROVADO com 8 (oito) votos “sim” e 1 (uma) ausência – em votação única. Solicitando a
palavra, o Vereador LUIS HENRIQUE ARAUJO e o PRESIDENTE em exercício mencionaram
sobre o projeto de outorga de título ao Senhor Hamilton Bernardes Junior. Após, foram
deliberados os seguintes projetos em 2º turno de votação:- PROJETO DE LEI Nº 35/16 – do
Prefeito Municipal - Dispõe sobre aprovação especial de construções irregulares e dá outras
providências. O PRESIDENTE em exercício concedeu intervalo para esclarecer dúvidas
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pendentes quanto ao projeto em questão. Reaberto os trabalhos, o PRESIDENTE em exercício
determinou a realização de nova chamada, constatando-se as seguintes presenças:ALESSANDRO LUÍS DE GODOY, ANTONIO GANZAROLLI FILHO, CRISTIANO ALEX
ELIAS, Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO, JOSÉ LUIS NIERI, LUIS HENRIQUE
ARAUJO, MANOEL SOUSA OLIVEIRA e MARCELO CESAR DANTAS CELLOTO. Após,
esclareceu os motivos que o levou a solicitar intervalo. Colocado em discussão o mérito do
projeto, o Vereador MARCELO CESAR DANTAS CELLOTO expôs a sua posição a respeito.
Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte
resultado:- Votos contrários dos Vereadores Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho, José Luis Nieri e
Marcelo Cesar Dantas Celloto, votos favoráveis dos Vereadores Alessandro Luís de Godoy,
Antonio Ganzarolli Filho e Manoel Sousa Oliveira, abstenção do Vereador Luis Henrique
Araujo e ausência do Vereador José Luiz Serra. Havendo empate com 3 (três) votos favoráveis
e 3 (três) contrários, conforme dispositivos regimentais, o PRESIDENTE desempatou com o
seu voto contrário ao projeto. Portanto, com 4 (quatro) votos contrários, 3 (três) favoráveis, 1
(uma) abstenção e 1 (uma) ausência, o PRESIDENTE em exercício declarou REPROVADO o
Projeto de Lei nº 35/16 em 2º turno de votação. PROJETO DE LEI Nº 58/16 – do Vereador
Manoel Sousa Oliveira - Dispõe sobre denominação de Creche Municipal, situada no Bairro
Jardim Marajoara, com o nome de “Maria Cecilia Betiolli Lima”, 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 dos presentes
(estando ausente o Vereador José Luiz Serra) em 2º turno. PROJETO DE LEI Nº 59/16 – do
Vereador Manoel Sousa Oliveira – Dispõe sobre denominação de Unidade Básica de Saúde –
UBS, situada no Bairro Jardim Marajoara II, com o nome de “Margarida Janete Ferrari
Ganzarolli”, 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 dos presentes (estando ausente o Vereador José Luiz Serra) em 2º turno. E
PROJETO DE LEI Nº 60/16 – do Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – Dispõe sobre
denominação de Praça situada no Loteamento “Terras Di Castellari”, com o nome de “José
Castellari”, 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 dos presentes (estando ausente o Vereador José Luiz Serra) em 2º turno. Em
seguida, foram deliberados os seguintes projetos em 1º turno de votação:- PROJETO DE LEI
Nº 61/16 – Prefeito Municipal - Autoriza o Poder Executivo a firmar contrato de locação com a
Associação Desportiva Classista Santana de Pedreira, para utilização de Campo de Futebol,
Quadra de Areia, Campo Society e aulas com “Escolinha de Futebol” para desenvolvimento
de atividades esportivas de crianças, jovens e adultos, no exercício de 2017. Inicialmente
foram colocados em discussão os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes. Ninguém
se manifestando a respeito, foram postos em votação, sendo aprovados por unanimidade dos
presentes (estando ausente o Vereador José Luiz Serra). Colocado em discussão o mérito do
projeto, ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte
resultado:- APROVADO por unanimidade dos presentes (estando ausente o Vereador José
Luiz Serra) em 1º turno. PROJETO DE LEI Nº 62/16 – Prefeito Municipal – Autoriza o Poder
Executivo a firmar contrato de locação no exercício de 2017, com o Clube Náutico Joaquim
Carlos, de uma quadra poliesportiva, para abrigar as atividades de práticas esportivas de
crianças, jovens e adultos. Inicialmente foram colocados em discussão os pareceres favoráveis
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das Comissões Permanentes. Ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação,
sendo aprovados por unanimidade dos presentes (estando ausente o Vereador José Luiz
Serra). Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se manifestando a respeito, foi
posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade dos
presentes (estando ausente o Vereador José Luiz Serra) em 1º turno. PROJETO DE LEI Nº
63/16 – Prefeito Municipal – Autoriza o Executivo a firmar contrato de locação, no exercício de
2017, com o Esporte Clube Santa Sofia (Campo de Futebol, Quadra Poliesportiva e Ginásio de
Esportes) para atividades nas modalidades de basquete feminino e masculino, vôlei feminino
e masculino, futebol, futebol de salão, Futsal adulto, bem como para crianças carentes, alunos
do Ensino Municipal e de Escolinhas Esportivas Mantidas pela Municipalidade, através de
diversos Projetos. Inicialmente foram colocados em discussão os pareceres favoráveis das
Comissões Permanentes. Ninguém se manifestando a respeito, foram postos em votação,
sendo aprovados por unanimidade dos presentes (estando ausente o Vereador José Luiz
Serra). Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se manifestando a respeito, foi
posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO por unanimidade dos
presentes (estando ausente o Vereador José Luiz Serra) em 1º turno. E PROJETO DE LEI Nº
64/16 – Prefeito Municipal - Autoriza o Executivo a firmar contrato de locação, no exercício de
2017, com o Clube Recreativo Vale Verde (Campo de Futebol, Dependências Internas, Quadra
de Futebol de Salão e Piscina) para desenvolvimento de atividades esportivas e recreativas
dos alunos das Escolas de Tempo Integral e Outras. Inicialmente foram colocados em
discussão os pareceres favoráveis das Comissões Permanentes. Ninguém se manifestando a
respeito, foram postos em votação, sendo aprovados por unanimidade dos presentes (estando
ausente o Vereador José Luiz Serra). Colocado em discussão o mérito do projeto, ninguém se
manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- APROVADO
por unanimidade dos presentes (estando ausente o Vereador José Luiz Serra) em 1º turno.
Encerrando-se a deliberação dos projetos constantes em pauta, iniciou-se a fase destinada a
EXPLICAÇÃO PESSOAL. Os Vereadores ANTONIO GANZAROLLI FILHO, Dr. JAYRO
GOUVEIA GOULART FILHO, JOSÉ LUIS NIERI, MANOEL SOUSA OLIVEIRA,
ALESSANDRO LUÍS DE GODOY, LUIS HENRIQUE ARAUJO, MARCELO CESAR DANTAS
CELLOTO e o PRESIDENTE em exercício fizeram uso da palavra, tecendo agradecimentos e
abordando sobre diversos assuntos. Encerrando-se a Explicação Pessoal, o PRESIDENTE em
exercício esclareceu que a Ata da presente Sessão Ordinária havia sido redigida
concomitantemente com o transcorrer da Sessão e seria deliberada conforme dispõe o Artigo
100, do Regimento Interno da Câmara Municipal. Desta forma, foi deliberada a Ata da 20ª
Sessão Legislativa Ordinária – realizada em 19 (dezenove) de dezembro de 2016. Colocada
em discussão a respectiva ata, ninguém se manifestando a respeito, foi posta em votação,
sendo aprovada por unanimidade dos presentes (estando ausente o Vereador José Luiz Serra).
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão, na forma regimental, do que, para
constar, lavrou-se a presente Ata (já aprovada pelo Plenário), que está gravada em sua íntegra
no CD nº. 25/2016.
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ATA APROVADA NA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 19/12/2016.

CRISTIANO ALEX ELIAS
Presidente em exercício

LUIS HENRIQUE ARAUJO
1º Secretário

MARCELO CESAR DANTAS CELLOTO
2º Secretário
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