
 
Ata da 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guaíra-SP, na 2ª 

Sessão Legislativa da 16ª Legislatura em nove de dezembro de dois mil e 

quatorze. 

 
 

Presidente:- Cecílio José Prates. 

Vice Presidente:- José Natal Pereira. 

1º Secretário:- Susete Costa Barini. 

2º Secretário:- Antônio Eurípedes da Silva. 

 

 

Vereadores presentes:- Ana Beatriz Coscrato Junqueira, Antônio Eurípedes da Silva, 

Aparecida Ferreira dos Santos, Cecílio José Prates, Eliana Cláudia Alves, João José de 

Oliveira, José Mendonça, José Natal Pereira, José Reginaldo Moretti, Marco Antônio 

Pugliesi, Maria Aparecida Silva Armani, Mario Carlos Nogueira Neto, e Susete Costa Barini. 

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, no horário regimental das 20:00 

horas, realizou-se a 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guaíra - SP, na 2ª Sessão 

Legislativa da 16ª Legislatura. Inicialmente, o Sr. Presidente determinou a 1º Secretária que 

procedesse com a chamada dos Senhores Vereadores e verificando haver número legal, em 

nome de Deus, deu por aberto os trabalhos relativos à presente Sessão Ordinária. A seguir, o 

Sr. Presidente convidou todos os presentes a se levantarem para a execução do Hino Nacional 

Brasileiro e o Hino a Guaíra. Após a execução dos Hinos, o Sr. Presidente colocou em única 

discussão e votação a Ata da 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guaíra de dois 

mil e quatorze e não havendo quem quisesse se manifestar a respeito, colocou-a em única 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Dando 

prosseguimento aos trabalhos legislativos, o Sr. Presidente determinou a 1º secretária da mesa 

que procedesse com a leitura do EXPEDIENTE DO PREFEITO: Projeto de Lei nº 30, de 

autoria do Executivo Municipal, que altera a tabela do Artigo 1º da Lei nº 2.638/13, que 

dispõe sobre o repasse de subvenções sociais a entidades municipais; Projeto de Lei nº 31, 

de autoria do Executivo Municipal, que fixa os limites do perímetro urbano do Município de 

Guaíra e dá outras providências; Projeto de Lei nº 32, de autoria do Executivo Municipal, 

que altera anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2015; Projeto de lei 

nº 33, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a Prefeitura do Município de Guaíra 

a conceder subvenção social às entidades que especifica e dá outras providências; Projeto de 

Lei nº 34, de autoria do Executivo Municipal, que abre no orçamento vigente crédito 

adicional suplementar e dá outras providências; Projeto de Lei nº 35, de autoria do Executivo 

Municipal, que acrescenta os parágrafos 3º e 4º ao artigo 10 da Lei Ordinária Municipal nº 

2.607/2013; Lei Ordinária Municipal nº 2.673/14; Lei Ordinária Municipal nº 2.674/14; Lei 

Ordinária Municipal nº 2.675/14; Decretos nº 4.452/14, 4.453/14, 4.454/14, 4.455/14 e 

4.456/14; Ofício nº 468/14 (Resposta ao Requerimento nº 158/14);   Ofício nº 469/14 

(Resposta ao Requerimento nº 159/14); Ofício nº 470/14 (Resposta ao Requerimento nº 



 
160/14); Ofício nº 475/14 (Resposta ao Requerimento nº 147/14); Ofício nº 477/14 (Resposta 

ao Requerimento nº 157/14); Ofício nº 479/14 (Resposta ao Requerimento nº 146/14); Ofício 

nº 494/14 (Resposta ao Requerimento nº 165/14); Ofício nº 473/14 (Solicitação de 

prorrogação do prazo de resposta ao Requerimento nº 155/14); Ofício nº 474/14 (Solicitação 

de prorrogação do prazo de resposta ao Requerimento nº 156/14);  Ofício nº 478/14 

( Processos Licitatórios do mês de outubro/14); Ofício nº 486/14 (Encaminhamento de 

Notificação Extrajudical com anexos); Ofício nº 488/14(Repasse de Verbas); Ofício nº 

490/14 (Solicitação de Sessão Extraordinária); EXPEDIENTE DE OUTROS: Convite 

Especial enviado pela direção, corpo docente, pais e formandos do Ensino Infantil e Ensino 

Fundamental I para participar de formaturas; Convite da Secretaria Municipal de Educação 

para o “Seminário Final do PNAIC”; Convite enviado pela Câmara Municipal de Pedregulho 

para Sessão Solene de Outorga de Títulos; Convite enviado pela Diocese de Barretos/SP para 

Missa Solene de Posse do sexto Bispo Diocesano; Convite do Governo do Estado de São 

Paulo para a “5ª Virada Inclusiva”; Convite enviado pela Usina Guarani para a Missa de 

Encerramento de Safra 2014/2015; Convite enviado pela Câmara Municipal de Ribeirão 

Corrente para Sessão Solene de entrega de Título de Cidadão Ribeirão-Corretense; Convite 

para o “Ato Público NÃO AO PEDÁGIO – A luta continua”; Ofício 297/2014 da Escola 

Dalva Lelis. Assunto: Solicitação (FAZ); Convite da COMAM (Consórcio de Municípios da 

Alta Mogiana) para 1º Seminário de Iluminação Pública; EXPEDIENTE DOS 

VEREADORES: Requerimento nº 165/14, de autoria da Vereadora Ana Beatriz Coscrato 

Junqueira (pedido de informações diversos), deferido e encaminhado; Requerimento nº 

166/14, de autoria do Vereador Cecílio José Prates (pedido de informações diversos), 

deferido e encaminhado; Requerimento nº 167/14, de autoria do Vereador José Reginaldo 

Moretti (pedido de informações diversos), deferido e encaminhado; Requerimento nº 168/14, 

de autoria de Vereadores à Câmara Municipal, que requer urgência especial para tramitação 

dos Projetos de Lei nº 30, 31, 32, 33, 34 e 35, todos de autoria do Executivo Municipal; 

Indicação nº 171/14, de autoria da vereadora Ana Beatriz Coscrato Junqueira, deferida e 

encaminhada; Indicações nº 172/14, 173/14, 174/14 e 182/14, de autoria do vereador José 

Reginaldo Moretti, deferidas e encaminhadas; Indicação nº 175/14, de autoria do vereador 

João José de Oliveira, deferida e encaminhada; Indicações nº 176/14 e 177/14, de autoria da 

vereadora Eliana Cláudia Alves, deferidas e encaminhadas; Indicação nº 178/14, de autoria 

de Vereadores à Câmara Municipal, deferida e encaminhada; Indicação nº 179/14, de autoria 

da vereadora Susete Costa Barini, deferida e encaminhada; Indicações nº 180/14 e 181/14, 

de autoria do vereador José Mendonça, deferidas e encaminhadas; EXPEDIENTE DA MESA: 

Balancete da Câmara do mês de Novembro/14; EXPEDIENTE DAS COMISSÕES: Não 

houve; Após, o Senhor Presidente concedeu um intervalo de dez minutos. Passado o tempo 

concedido, o Sr. Presidente determinou a 1º secretária da mesa, que procedesse com a 

chamada dos Senhores Vereadores e verificando haver número legal, deu início à ORDEM 

DO DIA: Iniciando a ordem do dia, o Senhor Presidente colocou em única discussão e 

votação  o Projeto de Lei nº 28/2014, de autoria do Executivo Municipal, que institui a 

contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública – CIP, prevista no artigo 149 A, 



 
da Constituição Federal e autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com a Companhia 

Paulista de Força e Luz - CPFL. Os Vereadores José Mendonça, José Reginaldo Moretti,  Ana 

Beatriz Coscrato Junqueira, Eliana Cláudia Alves, Cecílio José Prates, Aparecida Ferreira 

dos Santos, Maria Aparecida Silva Armani e Mario Carlos Nogueira Neto usaram a palavra 

para apresentarem suas considerações sobre referida Emenda, as quais estão registradas em 

DVD, na data supra. Não havendo mais quem quisesse se manifestar a respeito, o Sr. 

Presidente colocou-o em Votação Simbólica, sendo aprovado por 07 (sete) votos favoráveis 

(Antônio Eurípedes da Silva, Aparecida Ferreira dos Santos, Eliana Cláudia Alves, Maria 

Aparecida Silva Armani, Mario Carlos Nogueira Neto, João José de Oliveira e Susete Costa 

Barini.) e 05 (cinco) votos contrários (Ana Beatriz Coscrato Junqueira, José Mendonça, José 

Natal Pereira, José Reginaldo Moretti e Marco Antônio Pugliesi); Em 1ª discussão e votação 

o Projeto de Lei nº 29/2014, de autoria do Executivo Municipal, que altera dispositivos da 

Lei Complementar Municipal nº 1.632 de 30/12/1993 (Uso e Parcelamento do Solo Urbano). 

Os Vereadores José Reginaldo Moretti, Ana Beatriz Coscrato Junqueira, José Mendonça e 

Aparecida Ferreira dos Santos usaram a palavra para apresentarem suas considerações sobre 

referido Projeto, as quais estão registradas em DVD, na data supra. Não havendo mais quem 

quisesse se manifestar a respeito, o Sr. Presidente colocou-o em 1ª Votação Nominal, sendo 

aprovada por unanimidade dos vereadores presentes com direito a voto; Em única discussão 

e votação o Requerimento nº 168/2014, de autoria de Vereadores à Câmara Municipal, que 

requer tramitação em regime de urgência especial para os Projetos de Lei nº 30/14, 31/14, 

32/14, 33/14, 34/14 e 35/14, todos de autoria do Executivo Municipal. Não havendo quem 

quisesse se manifestar a respeito do requerimento, o Sr. Presidente colocou-o em Votação 

Simbólica, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores com direito a voto; Em única 

discussão e votação o Projeto de Lei nº 30, de autoria do Executivo Municipal, que altera a 

tabela do Artigo 1º da Lei nº 2.638/13, que dispõe sobre o repasse de subvenções sociais a 

entidades municipais. O Vereador Cecílio José Prates usou a palavra para apresentar suas 

considerações sobre referido Projeto, as quais estão registradas em DVD, na data supra. Não 

havendo mais quem quisesse se manifestar a respeito, o Sr. Presidente colocou-o em Votação 

Simbólica, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes com direito a voto; 

Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 31, de autoria do Executivo Municipal, que 

fixa os limites do perímetro urbano do Município de Guaíra e dá outras providências. O 

Vereador Cecílio José Prates usou a palavra para apresentar suas considerações sobre referido 

Projeto, as quais estão registradas em DVD, na data supra. Não havendo mais quem quisesse 

se manifestar a respeito, o Sr. Presidente colocou-o em Votação Simbólica, sendo aprovado 

por unanimidade dos vereadores presentes com direito a voto; Em única discussão e votação 

o Projeto de Lei nº 32, de autoria do Executivo Municipal, que altera anexo da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2015. Os Vereadores José Reginaldo Moretti e 

Cecílio José Prates usaram a palavra para apresentarem suas considerações sobre referido 

Projeto, as quais estão registradas em DVD, na data supra. Não havendo mais quem quisesse 

se manifestar a respeito, o Sr. Presidente colocou-o em Votação Simbólica, sendo aprovado 

por unanimidade dos vereadores presentes com direito a voto; Em única discussão e votação 



 
o Projeto de lei nº 33, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a Prefeitura do 

Município de Guaíra a conceder subvenção social às entidades que especifica e dá outras 

providências. O Vereador Cecílio José Prates usou a palavra para apresentar suas 

considerações sobre referido Projeto, as quais estão registradas em DVD, na data supra. Não 

havendo mais quem quisesse se manifestar a respeito, o Sr. Presidente colocou-o em Votação 

Simbólica, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes com direito a voto; 

Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 34, de autoria do Executivo Municipal, que 

abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências. Não 

havendo quem quisesse se manifestar a respeito, o Sr. Presidente colocou-o em Votação 

Simbólica, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes com direito a voto; 

Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 35, de autoria do Executivo Municipal, que 

acrescenta os parágrafos 3º e 4º ao artigo 10 da Lei Ordinária Municipal nº 2.607/2013. O 

Vereador Cecílio José Prates usou a palavra para apresentar suas considerações sobre referido 

Projeto, as quais estão registradas em DVD, na data supra. Não havendo mais quem quisesse 

se manifestar a respeito, o Sr. Presidente colocou-o em Votação Simbólica, sendo aprovado 

por unanimidade dos vereadores presentes com direito a voto; Em 2ª discussão e votação o 

Projeto de Lei nº 05/14, de autoria da Vereadora Ana Beatriz Coscrato Junqueira, que dispões 

sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do Município 

de Guaíra. Não havendo quem quisesse se manifestar a respeito, o Sr. Presidente colocou-o 

em 2ª Votação Simbólica, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes com 

direito a voto; Em 1ª discussão e votação o Projeto de Lei nº 06/14, de autoria da Vereadora 

Aparecida Ferreira dos Santos, que altera a Lei Ordinária Municipal nº 2.216 de 23/10/2006. 

A Vereadora Aparecida Ferreira dos Santos usou a palavra para apresentar suas considerações 

sobre referido Projeto, as quais estão registradas em DVD, na data supra. Não havendo mais 

quem quisesse se manifestar a respeito, o Sr. Presidente colocou-o em 1ª Votação Simbólica, 

sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes com direito a voto; Após a Ordem 

do dia, o Senhor Presidente concedeu um intervalo de cinco minutos. Passado o tempo 

concedido, o Sr. Presidente determinou a 1º secretária da mesa, que procedesse com a 

chamada dos Senhores Vereadores e verificando haver número legal, deu início a eleição para 

renovação da Mesa Diretora/2015 e para isso solicitou ao Secretário da Câmara a distribuição 

das cédulas para o cargo de 2º Secretário da Mesa. Após o recolhimento das cédulas, a 1ª 

Secretária da Mesa fez a chamada dos vereadores para nominalmente declinarem o voto, 

tendo a vereadora Aparecida Ferreira dos Santos obtido 12 votos e a vereadora Susete Costa 

Barini 01 voto. Dessa forma, a vereadora Aparecida Ferreira dos Santos foi eleita 2º 

Secretária da Mesa, tendo os votos sido conferido pelos vereadores José Reginaldo Moretti 

e Maria Aparecida Silva Armani. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Secretário da Câmara 

a distribuição das cédulas para o cargo de 1º Secretário da Mesa. Após o recolhimento das 

cédulas, a 1ª Secretária da Mesa fez a chamada dos vereadores para nominalmente 

declinarem o voto, tendo a vereadora Eliana Cláudia Alves obtido 10 votos e a vereadora 

Maria Aparecida Silva Armani 03 votos. Dessa forma, a vereadora Eliana Cláudia Alves foi 

eleita 1º Secretária da Mesa, tendo os votos sido conferido pelos vereadores José Natal 



 
Pereira e João José de Oliveira. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Secretário da Câmara 

a distribuição das cédulas para o cargo de Vice Presidente da Câmara. Após o recolhimento 

das cédulas, a 1ª Secretária da Mesa fez a chamada dos vereadores para nominalmente 

declinarem o voto, tendo o vereador Antônio Eurípedes da Silva obtido 08 votos e Cecílio 

José Prates 05 votos. Dessa forma, o vereador Antônio Eurípedes da Silva foi eleito Vice 

Presidente da Câmara, tendo os votos sido conferido pelos vereadores Eliana Cláudia Alves 

e Marco Antônio Pugliesi. E finalmente, o Sr. Presidente solicitou ao Secretário da Câmara 

a distribuição das cédulas para o cargo de Presidente da Câmara. Após o recolhimento das 

cédulas, a 1ª Secretária da Mesa fez a chamada dos vereadores para nominalmente 

declinarem o voto, tendo o vereador Mario Carlos Nogueira Neto obtido 07 votos, José Natal 

Pereira 05 votos e José Reginaldo Moretti 01 voto. Dessa forma, o vereador Mario Carlos 

Nogueira Neto foi eleito Presidente da Câmara, tendo os votos sido conferido pelos 

vereadores Aparecida Ferreira dos Santos e José Reginaldo Moretti. Sendo assim, o Sr. 

Presidente informou que a Câmara Municipal de Guaíra para o ano de 2.015, terá seguinte 

Mesa Diretora: Presidente – Mario Carlos Nogueira Neto; Vice Presidente – Antônio 

Eurípedes da Silva; 1º Secretário – Eliana Cláudia Alves; 2º Secretário – Aparecida Ferreira 

dos Santos. Dando prosseguimento ao trabalho o Sr. Presidente passou para as Explicações 

Pessoais. Antes de dar início as Explicações Pessoais o Vereador Marco Antônio Pugliesi 

solicitou ao Senhor Presidente a sua retirada do Plenário por motivo de saúde, sendo deferido 

pelo Presidente. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Iniciando as explicações pessoais, o Sr. 

Presidente, colocou a palavra à disposição dos Senhores Vereadores inscritos na mesma. Os 

Vereadores Eliana Cláudia Alves, José Natal Pereira, Aparecida Ferreira dos Santos, José 

Reginaldo Moretti, Ana Beatriz Coscrato Junqueira, Susete Costa Barini, João José de 

Oliveira, Maria Aparecida Silva Armani, Antônio Eurípedes da Silva (Tribuna), Mario Carlos 

Nogueira Neto, José Mendonça e Cecílio José Prates usaram a palavra para apresentarem as 

suas considerações, as quais estão registradas em DVD, na data supra. Antes de encerrar a 

sessão, o Senhor Presidente convocou os vereadores para a realização de Sessão 

Extraordinária a ser realizada após o encerramento da presente sessão para apreciação do 

Projeto de Lei nº 29 de autoria do Executivo Municipal e Projeto de Lei nº 06 de autoria da 

vereadora Aparecida Ferreira dos Santos. O Sr. Presidente informou que a próxima sessão 

ordinária será realizada no dia 03 de fevereiro do ano de 2.015 e nada mais havendo a tratar, 

em nome de Deus, deu por encerrado os trabalhos relativos à presente Sessão Ordinária. 

Câmara Municipal de Guaíra – SP, nove de dezembro de dois mil e quatorze. 

 

 

 

 

 

 

                     Cecílio José Prates        Susete Costa Barini  

     Presidente             1º secretária 


