
 
Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guaíra-SP, na 3ª 

Sessão Legislativa da 16ª Legislatura em três de março de dois mil e quinze. 

 
 

Presidente:- Mario Carlos Nogueira Neto. 

Vice Presidente:- Antônio Eurípedes da Silva. 

1º Secretário:- Eliana Cláudia Alves. 

2º Secretário:- Aparecida Ferreira dos Santos. 

 

 

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

Aparecida Ferreira dos Santos, Cecílio José Prates, 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. Em virtude da ausência da 

Vereadora Eliana Cláudia Alves (1ª Secretária), a Vereadora e 2ª Secretária da Mesa, Srª 

Aparecida Ferreira dos Santos, assumiu os trabalhos relativos ao cargo de 1ª Secretária e o 

Sr. Presidente convidou o Vereador Antônio Eurípedes da Silva para sentar à Mesa e assumir 

o cargo de 2º Secretário. Aos três dias do mês de março de dois mil e quinze, no horário 

regimental das 20:00 horas, realizou-se a 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guaíra 

- SP, na 3ª 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 2ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Guaíra de dois mil e quinze e não havendo quem quisesse se manifestar a 

respeito, colocou-a em votação, a qual foi aprovada por unanimidade dos vereadores 

presentes. A seguir colocou em única discussão e votação a Ata da 1ª Sessão Extraordinária 

da Câmara Municipal de Guaíra de dois mil e quinze e não havendo quem quisesse se 

manifestar a respeito, colocou-a em 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 do Executivo nº 01/2015, que autoriza o Poder Público do 

Município de Guaíra a outorgar concessão de direito real de uso de bem imóvel pertencente 

ao patrimônio público municipal, em razão de programa de habitação de interesse social; 

Projeto de Lei do Executivo nº 05/2015, que institui o Programa Municipal de Parcelamento 

e Remissão Parcial de Dívidas para com o Departamento de Esgoto e Água de Guaíra, e dá 

outras providências; Projeto de Lei do Executivo nº 08/2015, que cria o Fundo Municipal de 

Segurança Pública e dá outras providências; Decretos do Executivo nº 4.511, 4.512, 4.513, 

4.514 e 4.515; Ofícios nº 43/15 e 49/15 solicitando dilação de prazo para encaminhamento 

das informações solicitadas através dos requerimentos 15/15 e 16/15, respectivamente; 



 
Ofício nº 53/15 solicitando as dependências do Plenário da Câmara Municipal para audiência 

pública de apresentação do relatório de gestão fiscal e cumprimento das metas fiscais do 3º 

quadrimestre de 2014; Ofício nº 54/15 encaminhando cópias dos processos referentes às 

licitações do mês de janeiro e fevereiro de 2015; Ofício 44/2015 (Resposta ao Requerimento 

nº 16/2015 de autoria do vereador José Reginaldo Moretti); Ofício 57/2015 (Resposta ao 

Requerimento nº 10/2015 de autoria da vereadora Ana Beatriz Coscrato Junqueira); Ofício 

58/2015 (Resposta ao Requerimento nº 06/2015 de autoria da vereadora Ana Beatriz 

Coscrato Junqueira); Ofício 60/2015 (Resposta ao Requerimento nº 12/2015 de autoria da 

vereadora Ana Beatriz Coscrato Junqueira); Ofício 68/2015 (Resposta ao Requerimento nº 

01/2015 de autoria do vereador José Reginaldo Moretti); Ofício 69/2015 (Resposta ao 

Requerimento nº 03/2015 de autoria do vereador José Reginaldo Moretti); Ofício 70/2015 

(Resposta ao Requerimento nº 09/2015 de autoria da vereadora Ana Beatriz Coscrato 

Junqueira); Ofício 71/2015 (Resposta ao Requerimento nº 13/2015 de autoria da vereadora 

Ana Beatriz Coscrato Junqueira); Ofício 73/2015 (Resposta ao Ofício Especial de autoria da 

vereadora Ana Beatriz Coscrato Junqueira); Ofício 74/2015 (Resposta ao Requerimento nº 

07/2015 de autoria da vereadora Ana Beatriz Coscrato Junqueira); Balancete do Fundo 

Municipal de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Guaíra do Mês de 

dezembro/14 (em substituição ao anteriormente enviado) e do mês de Janeiro/2015; 

EXPEDIENTE DE OUTROS: Ofício da polícia militar contendo a relação dos policiais 

militares da 4ª companhia que fazem jus a gratificação do convênio de trânsito municipal 

referente ao mês de fevereiro de 2015; Ofício 0417/2015 da Caixa Econômica Federal. 

Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União; Convite 

encaminhado pelo Orbis Clube de Guaíra; Ofício nº 020/15 encaminhado pela SOGUBE; 

Solicitação de documentos protocolado pela Rádio Cultura de Guaíra; EXPEDIENTE DOS 

VEREADORES: Requerimento nº 25/15, de autoria do Vereador Cecílio José Prates (pedido 

de informações diversos), deferido e encaminhado; Requerimento nº 26/15 e 31/15, ambos 

de autoria do Vereador Mario Carlos Nogueira Neto, deferidos e encaminhados; 

Requerimentos nº 27/15, 28/15, 29/15 e 30/15, todos de autoria do Vereador José Reginaldo 

Moretti (pedido de informações diversos), deferidos e encaminhados; Requerimento nº 32/15, 

de autoria da Vereadora Eliana Cláudia Alves, que requer, mediante deliberação do Plenário, 

a concessão de licença de um dia do cargo de Vereadora para desempenhar missão temporária 

de interesse do município; Requerimento nº 33/15, de autoria de Vereadores à Câmara 

Municipal, que requer Urgência Especial para Tramitação do Projeto de Lei nº 05, de autoria 

do Executivo Municipal, que institui o programa municipal de parcelamento de remissão 

parcial de dívidas com o Deágua; Indicação nº 53/15, de autoria do vereador Marco Antônio 

Pugliesi, deferida e encaminhada; Indicação nº 54/15, de autoria da vereadora Ana Beatriz 

Coscrato Junqueira, deferida e encaminhada; Indicação nº 55/15, de autoria da vereadora 

Maria Aparecida Silva Armani, deferida e encaminhada; Indicação nº 56/15, de autoria dos 

vereadores Marco Antônio Pugliesi e Aparecida Ferreira dos Santos, deferida e encaminhada; 

Indicação nº 57/15, de autoria do vereador Antônio Eurípedes da Silva, deferida e 

encaminhada; Indicação nº 58/15, de autoria do vereador José Reginaldo Moretti, deferida e 



 
encaminhada; Indicação nº 59/15, de autoria dos Vereadores Susete Costa Barini e João José 

de Oliveira, deferida e encaminhada; Indicações nº 60/15 e 62/15, de autoria da vereadora 

Susete Costa Barini, deferidas e encaminhadas; Indicação nº 61/15, de autoria do vereador 

Mario Carlos Nogueira Neto, deferida e encaminhada; Indicações nº 63/15 e 64/15, ambas 

de autoria do vereador José Mendonça, deferida e encaminhada; EXPEDIENTE DA MESA: 

Balancete da Câmara Municipal de Guaíra do mês de fevereiro/2015; EXPEDIENTE DAS 

COMISSÕES: Não houve; ORDEM DO DIA; Iniciando a ordem do dia, o Senhor Presidente 

colocou em única discussão e votação o Requerimento nº 32/15, de autoria da Vereadora 

Eliana Cláudia Alves, que requer, mediante deliberação do Plenário, a concessão de licença 

de um dia do cargo de Vereadora para desempenhar missão temporária de interesse do 

município. 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 Requerimento nº 33/15, de autoria de 

Vereadores à Câmara Municipal, que requer a tramitação em regime de urgência especial do 

Projeto de Lei do Executivo nº 05/2015. 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; de autoria da Vereadora Eliana Cláudia Alves, que 

requer, mediante deliberação do Plenário, a concessão de licença de um dia do cargo de 

Vereadora para desempenhar missão temporária de interesse do município; Em 2ª discussão 

e votação o Projeto de Lei nº 03/2015, de autoria do Executivo Municipal, que altera o artigo 

2º e § 10 do artigo 7º da Lei Complementar Municipal nº 2.572 de 29/08/2012. Não havendo 

quem quisesse se manifestar a respeito, o Sr. Presidente colocou-o em 2ª Votação Nominal, 

sendo aprovado por unanimidade dos vereadores; Em única discussão e votação o Projeto de 

Lei nº 04, de autoria do Executivo Municipal, que abre no orçamento vigente crédito 

adicional especial 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 05, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Programa Municipal de Parcelamento 

e Remissão Parcial de Dívidas para com o Departamento de Esgoto e Água de Guaíra, e dá 

outras providências. Os vereadores Susete Costa Barini e Cecílio José Prates usaram a 

palavra para apresentar suas considerações sobre o Projeto de Lei em discussão, 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 07, de autoria do Executivo Municipal, que abre no orçamento vigente crédito adicional 

especial e dá outras providências. O vereador Cecílio José Prates usou a palavra para 

apresentar suas considerações sobre o Projeto de Lei em discussão, a qual está registrada 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; EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Iniciando as 

explicações pessoais, o Sr. Presidente, colocou a palavra à disposição dos Senhores 



 
Vereadores inscritos na mesma. Os Vereadores Cecílio José Prates, Susete Costa Barini 

(Tribuna), João José de Oliveira, José Reginaldo Moretti (Tribuna), Ana Beatriz Coscrato 

Junqueira, Antônio Eurípedes da Silva (Tribuna), Maria Aparecida Silva Armani (Tribuna), 

José Mendonça, José Natal Pereira, Aparecida Ferreira dos Santos e Mario Carlos Nogueira 

Neto usaram a palavra para apresentarem as suas considerações, as quais estão registradas 

em DVD, na data supra. O Sr. Presidente informou que a próxima sessão ordinária será 

realizada no dia 17 de março 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, três de março de dois mil e quinze. 

 

 

 

 

 

               Mario Carlos Nogueira Neto      Eliana Cláudia Alves  

     Presidente             1º secretária 


