CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

LIVRO DE ATA DAS SESSÕES

8ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA – EM 20 DE MAIO DE 2019.
Presidente – Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho
1° Secretário – José Luis Nieri
Aos 20 (vinte) dias do mês de maio, do exercício de 2019 (dois mil e dezenove), na
Sala das Sessões “Vereador Dario Gomes de Oliveira”, foi realizada a 8ª (oitava)
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:- 7ª
(sétima) Sessão Legislativa Ordinária - realizada no dia 06 (seis) de maio 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. E 2ª
(segunda) Sessão Legislativa Extraordinária - realizada no dia 13 (treze) de maio 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
47/19 – Autoriza o Executivo a custear despesa da Amazona Pedreirense Jenifer
Cristina da Silva; PROJETO DE LEI Nº 49/19 – 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; PROJETO DE
LEI Nº 50/19 – 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; PROJETO DE LEI Nº
51/19 – 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; PROJETO DE LEI Nº 52/19 – 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; e PROJETO DE LEI Nº 53/19 – 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. Após, foi dado
ciência do EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS SENHORES VEREADORES,
encaminhando-o às Comissões Permanentes:- PROJETO DE LEI Nº 46/19 – Vereador
Mário Wilson Fratta – Dispõe sobre denominação de Rua com o nome de “Alberto
Carlotti”, conforme especifica; PROJETO DE LEI Nº 48/19 – Vereadores 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
Página 1

Herbert Maia de Vasconcelos e Soldado João Bosco com o nome de "Rotatória Walter
Francisco Bortoletto"; e PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 02/19 – Vereador Cristiano
Alex Elias – Altera a redação do Artigo 126 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Pedreira. Em seguida, o Presidente comunicou que cópia de Ofícios
encontrava-se na tribuna de cada Vereador. Em seguida, foi dado ciência das
INDICAÇÕES, encaminhando-as aos setores competentes:- nº 62/19 – Vereadores
Antonio Ganzarolli Filho e Marcelo Donizete Duó – Solicitando providências no
sentido de encaminhar a esta Casa de Leis um projeto de lei “tombando” o prédio do
Paço Municipal como Patrimônio Público e Histórico do Município; nº 63/19 –
Vereador José Carlos da Silva – Solicitando o recapeamento asfáltico de parte da Rua
Adolfo Domingues Begalli, em especial e num primeiro momento, em parte da citada
rua, especificamente no trecho de ligação à Avenida Antonio Serafim Petean; nº 64/19
– Vereador Mário Wilson Fratta – Solicitando disponibilizar veículos e homens da
Polícia Municipal para acompanhar a Tradicional Procissão de Santa Rita de Cássia,
no dia 22 (vinte e dois) de maio de 2019; nº 65/19 – Vereador Mário Wilson Fratta –
Solicitando a implantação de um obstáculo (lombada) na Rua Tercília Trevisan, altura
do número 194; nº 66/19 – Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho – Solicitando a
substituição do telhado do ponto de ônibus localizado na Praça “Primo Vanini”, na
Vila Monte Alegre, ao lado da Pizzaria do Geninho; nº 67/19 – Vereadora Márcia
Regina Lima Galvão – Solicitando que se refaça a pintura de sinalização de solo
“Pare” na Rua Antonio Provatti, esquina com a Rua Dona Idalina Ártico Steulla, no
Jardim Triunfo 79; e nº 68/19 – Vereadora Márcia Regina Lima Galvão – Solicitando a
colocação de corrimão na escada que liga a Rua Dr. José Rocco à ponte pênsil de
acesso ao Boulevard e Avenida Joaquim Carlos. Após, foram deliberadas as MOÇÕES
DE PESAR:- Nº 64/19 – Vereador Antonio Fermino Filho e demais Vereadores –
consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento da Senhora Aparecida de Souza
Campos; e Nº 65/19 – Vereador Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho e demais Vereadores
– consignam em ata, votos de pesar pelo falecimento da Senhora Silvia Aparecida
Nascimento Araújo, sendo encaminhadas às famílias enlutadas. Em seguida, foram
deliberadas as MOÇÕES DIVERSAS abaixo mencionadas:- Nº 60/19 – Vereador José
Carlos da Silva – consigna em ata, votos de congratulações ao Sr. Luiz Marcelo Riccieri
Pierini – Coordenador do Departamento de Agricultura e Desenvolvimento Rural,
pela realização da “Agro Pedreira – Feira da Agricultura Ecológica e Familiar”.
Colocada em discussão a respectiva moção, ninguém se manifestando a respeito, foi
posta em votação, sendo APROVADA por unanimidade. Nº 61/19 – Vereador José
Carlos da Silva – consigna em ata, votos de congratulações a Sra. Ivone Aparecida
Araujo – Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, pela
realização da “Agro Pedreira – Feira da Agricultura Ecológica e Familiar”. Colocada
em discussão a respectiva moção, ninguém se manifestando a respeito, foi posta em
votação, sendo APROVADA por unanimidade. Nº 62/19 – Vereadores José Carlos da
Silva e Marcelo Donizete Duó – consignam em ata, votos de repúdio contra os cortes
orçamentários na Educação anunciados pelo Governo Federal. Colocada em discussão
a respectiva moção, ninguém se manifestando a respeito, foi posta em votação, sendo
REPROVADA com os votos contrários dos Vereadores Antonio Fermino Filho,
Antonio Ganzarolli Filho, Cristiano Alex Elias, José Luis Nieri, Márcia Regina Lima
Galvão e Mário Wilson Fratta, sendo apenas favoráveis os Vereadores José Carlos da
Silva e Marcelo Donizete Duó. E nº 63/19 – Vereador Marcelo Donizete Duó – consigna
em ata, votos de congratulações a Professora Dra. Ana Silvia Marcatto Begalli, como
reconhecimento público pelo lançamento do livro: “Estudos Avançados de Direito &
Justiça”. Colocada em discussão a respectiva moção, ninguém se manifestando a
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respeito, foi posta em votação, sendo APROVADA por unanimidade. Após, foi dado
ciência das correspondências encaminhadas a esta Casa Legislativa:- Do Cidadão
Antonio Carlos Honório – apresentando diversos ofícios com sugestões aos Senhores
Vereadores; da Associação Mata Ciliar – encaminhando informações sobre o Viveiro
de Mudas de Árvores Nativas localizado no Vale Verde; e do Carrefour Comércio e
Indústria Ltda. – encaminhando esclarecimentos sobre o incidente envolvendo a
morte de um cachorro no hipermercado Carrefour em Osasco/SP. Também
comunicou que se encontrava à disposição dos Senhores Vereadores o Balancete da
Câmara Municipal de Pedreira referente ao mês de abril/2018; bem como o Relatório
de Uso do Veículo Oficial referente ao mês de abril/2018. Encerrando-se as
correspondências, o PRESIDENTE abordou a respeito da correspondência enviada
pelo Carrefour, tendo em vista a moção de repúdio apresentada por esta Casa de Leis
por ocasião do incidente envolvendo a morte de um cachorro (manifestação consta
com início em 12:37 e término em 13:19). Após, iniciou-se à fase da Palavra Livre.
Estando inscrito apenas o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS, o mesmo abordou
sobre os projetos que versam sobre a construção do Paço Municipal, bem como
corrigiu um comentário seu de que o imóvel da casa barco pertencia à
municipalidade, mas na verdade é alugado (manifestação consta com início em 13:24
e término em 15:39). Não havendo mais inscritos, 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 da REDAÇÃO FINAL
AO PROJETO DE LEI Nº 31/19 – Prefeito Municipal - Dispõe sobre a alteração do
anexo II – Quadro de Provimento em Comissão da Lei Municipal nº 1.765, de
28/09/94, e revoga o art. 4º da Lei nº 2.906/2009. Colocado em discussão o mérito do
projeto, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS e o PRESIDENTE expuseram suas
opiniões a respeito da matéria (discussão consta com início em 16:22 e término em
19:47). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o
seguinte resultado:- REPROVADO por unanimidade em Redação Final. Após, foram
deliberados os seguintes projetos em 2º turno de votação:- PROJETO DE LEI Nº
30/19 – Prefeito Municipal - Dispõe sobre a alteração do anexo X, da Lei nº 1.765, de 28
de setembro de 1994. Colocado em discussão o mérito do projeto, o PRESIDENTE e os
Vereadores CRISTIANO ALEX ELIAS e JOSÉ LUIS NIERI manifestaram-se a respeito
da emenda que foi retirada na deliberação anterior do projeto (discussão consta com
início em 20:23 e término em 21:50). Ninguém mais se manifestando a respeito, foi
posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:- REPROVADO por unanimidade
em 2º turno. PROJETO DE LEI Nº 34/19 – Prefeito Municipal - Dispõe sobre a
alteração do Anexo III – Quadro de Funções Gratificadas da Lei Municipal nº 1.765, de
28/09/94 e alterações posteriores. Colocado em discussão o mérito do projeto,
ninguém se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte
resultado:- REPROVADO por unanimidade em 2º turno. PROJETO DE LEI Nº 35/19
– 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. Colocado em discussão o mérito do projeto, o
Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS fez uma indagação a respeito e o PRESIDENTE
esclareceu (discussão consta com início em 24:04 e término em 24:55). Ninguém mais
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se manifestando a respeito, foi posto em votação, obtendo-se o seguinte resultado:Votos contrários dos Vereadores Antonio Fermino Filho, Cristiano Alex Elias, José
Carlos da Silva, José Luis Nieri e Mário Wilson Fratta, sendo favoráveis os Vereadores
Antonio Ganzarolli Filho, Márcia Regina Lima Galvão e Marcelo Donizete Duó.
Portanto, com 5 (cinco) votos contra e 3 (três) a favor, foi declarado REPROVADO o
Projeto de Lei nº 35/19 em 2º turno. PROJETO DE LEI Nº 36/19 – Prefeito Municipal Dispõe sobre a alteração do Anexo I (Quadro de Empregos Permanentes da
FUNBEPE), da Lei Municipal nº 2.464 de 15 de março de 2005 (Plano de Classificação
de Empregos, Carreiras e Tabela Salarial do Servidor da Fundação Beneficente de
Pedreira – FUNBEPE), alterada pela Lei Municipal nº 3.770, de 19 de abril 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 2º turno. E PROJETO DE LEI Nº 45/19 –
Vereadores Dr. Jayro Gouveia Goulart Filho, José Luis Nieri e Antonio Ganzarolli
Filho - Na forma do Art. 37, X da Constituição Federal de 1988, fixa a Revisão Geral
Anual do Poder Legislativo de Pedreira no Exercício de 2019. 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 2º turno. Na
sequência, foi deliberado o 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 – em 1º
turno de votação. Inicialmente foram deliberados os pareceres favoráveis das
Comissões Permanentes. Colocado em discussão, o Vereador CRISTIANO ALEX
ELIAS requereu a retirada do projeto, alegando necessitar de maiores informações,
sendo algumas de suas dúvidas esclarecidas pelos Vereadores JOSÉ LUIS NIERI,
MARCELO DONIZETE DUÓ e o PRESIDENTE (discussão consta com início em
28:13 e término em 30:42). Ninguém mais se manifestando a respeito, foram votados
os pareceres favoráveis, sendo aprovados por unanimidade. Colocado em discussão o
mérito do projeto, o Vereador CRISTIANO ALEX ELIAS reafirmou o seu pedido de
retirada, a fim de obter informações mais detalhadas (manifestação consta com início
em 31:43 e término em 31:56). 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 Nº 44/19 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 desejou boa noite aos presentes e pediu desculpas ao Senhor Presidente caso
tenha se enganado na questão da emenda e o PRESIDENTE argumentou que as
discussões são válidas para esclarecimento dos projetos (manifestação consta com
início em 32:52 e término em 33:31). O segundo inscrito, Vereador ANTONIO
GANZAROLLI FILHO, mencionou sobre a importância de se manter a história de uma
cidade e consequentemente o seu patrimônio, alegando que se construir um novo
prédio para a Prefeitura, é imprescindível preservar o prédio que atualmente abriga o
Paço Municipal devido a sua história (manifestação consta com início em 33:54 e
término em 38:46). O último inscrito, PRESIDENTE DR. JAYRO GOUVEIA GOULART
FILHO, justificou os motivos de não ter colocado na pauta desta Sessão os projetos
referentes à construção do Paço Municipal (manifestação consta com início em 38:50
e término em 41:23). Encerrando-se a Explicação Pessoal, o Presidente informou que
havia 5 (cinco) munícipes inscritos para fazer uso da TRIBUNA LIVRE. O primeiro
inscrito Senhor BRENO BRADLEY MORAES foi convidado a fazer uso da Tribuna
Livre, abordando o tema “Apresentação de sugestão de Projeto de Lei para poda de árvores”
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(manifestação consta com início em 42:33 e término em 46:06). O segundo inscrito
Senhor ANTONIO CARLOS HONÓRIO foi convidado a fazer uso da Tribuna Livre,
abordando o tema “Postos de Atendimento em Pedreira” (manifestação consta com
início em 46:41 e término em 50:45). A terceira inscrita Senhora CARINA GALVÃO
FREITAS foi convidada a fazer uso da Tribuna Livre, abordando o tema “Barragem
Pedreira” (manifestação consta com início em 51:10 e término em 01:05:50). A quarta
inscrita Senhora JOICE VANINI foi convidada a fazer uso da Tribuna Livre,
abordando o tema “Cortes na Educação, nova Prefeitura e Cargos Comissionados”
(manifestação consta com início em 01:06:15 e término em 01:11:27). E, por último, a
quinta inscrita Senhora DENISE ALVES BALARDIN foi convidada a fazer uso da
Tribuna Livre, abordando o tema “Construção do Paço Municipal” (manifestação consta
com início em 01:11:59 e término em 01:15:01). 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. 11/2019.

ATA APROVADA NA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA
EM 03/06/2019.
Dr. JAYRO GOUVEIA GOULART FILHO
Presidente
JOSÉ LUIS NIERI
1º Secretário
ANTONIO GANZAROLLI FILHO
2º Secretário
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