
 
Ata da 11ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guaíra-SP, na 3ª 

Sessão Legislativa da 16ª Legislatura aos vinte e três dias do mês de junho 

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, Eliana Cláudia Alves, João José de 

Oliveira, José Mendonça, José Reginaldo Moretti, Marco Antônio Pugliesi, Maria Aparecida 

Silva Armani, Mario Carlos Nogueira Neto, e Susete Costa Barini. Aos vinte e três dias do 

mês de junho de dois mil e quinze, no horário regimental das 20:00 horas, realizou-se a 11ª 

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 10ª 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. 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 23/2015, de autoria do executivo 

municipal, que Institui o Plano Municipal para Infância e Adolescência - PMIA e dá outras 

providências; Projeto de Lei nº 24/2015, de autoria do executivo municipal, que altera a Lei 

Municipal nº 2023 de 03/10/2002 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 25/2015, de 

autoria do executivo municipal, que promove a desafetação de Bem Imóvel pertencente ao 

patrimônio público municipal que especifica; Projeto de Lei nº 26/2015, de autoria do 

executivo municipal, que autoriza a Prefeitura do Município de Guaíra a alienar por doação, 

imóvel que especifica, sem ônus e encargos, para o Centro Estadual de Educação Tecnológica 

Paula Souza - CEETEPS , para a implantação de uma Escola Técnica Estadual – ETEC na  

cidade de Guaíra; Projeto de Lei nº 27/2015, de autoria do executivo municipal, que abre no 

orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências; Ofício nº 218/15 

(Repasse de Verbas); Ofício nº 253/15 solicitando dilação de prazo para encaminhamento das 

informações solicitadas através dos requerimentos 65/15, 70/15, 71/15 e 72/15; Lei Ordinária 

Municipal nº 2.706/2015; Decretos nº 4.554/15, 4.555/15, 4.556/15, 4.557/15, 4.558/15, 

4.559/15, 4.560/15  e 4.561/15; Balancete do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores 



 
Públicos Municipais de Guaíra do Mês de maio/15; Ofício 31/2015 (Balancete do DEÁGUA 

do Mês de maio/15); Ofício 228/15 (Resposta ao Requerimento nº 66/2015 de autoria do 

vereador José Mendonça); Ofício 229/15 (Resposta ao Requerimento nº 73/2015 de autoria 

do vereador José Mendonça); Ofício 232/15 (Resposta ao Requerimento nº 59/2015 de 

autoria da vereadora Ana Beatriz Coscrato Junqueira); Ofício 233/15 (Resposta ao 

Requerimento nº 61/2015 de autoria da vereadora Ana Beatriz Coscrato Junqueira); Ofício 

234/15 (Resposta ao Requerimento nº 62/2015 de autoria da vereadora Ana Beatriz Coscrato 

Junqueira); Ofício 227/15 (Resposta ao Requerimento nº 68/2015 de autoria da vereadora 

Ana Beatriz Coscrato Junqueira); Ofício 226/15 (Resposta ao Requerimento nº 67/2015 de 

autoria da vereadora Ana Beatriz Coscrato Junqueira); Ofício 256/15 (Resposta ao 

Requerimento nº 70/2015 de autoria da vereadora Ana Beatriz Coscrato Junqueira); Ofício 

254/15 (Resposta ao Requerimento nº 71/2015 de autoria da vereadora Ana Beatriz Coscrato 

Junqueira); Ofício 255/15 (Resposta ao Requerimento nº 72/2015 de autoria do vereador José 

Reginaldo Moretti); Ofício 257/15 (Resposta ao Requerimento nº 74/2015 de autoria da 

vereadora Susete Costa Barini); Balancete da Prefeitura Municipal de Guaíra do mês de 

maio/2015; Ofício nº 36/2015 (Processos Licitatórios do DEÁGUA do mês de maio/2015); 

EXPEDIENTE DE OUTROS: Ofício nº 447/2015 enviado pelo Ministério da Justiça 

informando sobre o Convênio celebrado em 2014 e pago em 2015 entre o Ministério da 

Justiça, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Município de 

Guaíra/SP no valor total de R$ 118.847,40 (Cento e dezoito mil oitocentos e quarenta e sete 

reais e quarenta centavos) – Modernização da Guarda Civil Municipal de Guaíra/SP; Ofício 

enviando pelo Deputado Federal Eros Biondini; Ofício nº 088/2015 enviado pela SOGUBE 

(Pedido de providências); Ofício nº 197/2015 enviado pela APAE (Assunto: Leilão Solidário); 

Convite para o “Arraiá do Francisco Gomes”; Ofício nº 505/40/15 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 junho de 2015; Comunicado do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo; Ofício Especial enviado pelo Serviço de Obras Sociais de Guaíra 

(Assunto: visita à Câmara Municipal); Comunicado do Ministério da Educação informando 

a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação; EXPEDIENTE DOS VEREADORES: 

Requerimento nº 76/15, de autoria de Vereadores à Câmara Municipal, que requer regime de 

urgência especial para tramitação dos Projetos de Lei do Executivo nº 23/2015, 25/2015 e 

26/2015; Requerimento nº 77/15, de autoria de Vereadores à Câmara Municipal, que requer 

regime de urgência especial para tramitação do Projeto de Lei do Executivo nº 27/2015; 

Requerimento 82/15, de autoria do Vereador José Natal Pereira, que requer, mediante 

deliberação do Plenário, licença por moléstia devidamente comprovada por 03 dias, sem 

prejuízo da remuneração; Requerimento nº 75, de autoria do vereador José Reginaldo Moretti, 

deferido e encaminhado;  Indicação nº 136/15,  de autoria do vereador José Reginaldo Moretti, 

deferida e encaminhada; Indicações nº 137/15, 138/15, 139/15, 140/15 e 141/15, todos de 

autoria da vereadora Aparecida Ferreira dos Santos, deferidas e encaminhadas; Indicação nº 

142/15, de autoria do vereador José Reginaldo Moretti, deferida e encaminhada; Indicação 



 
nº 143/15, de autoria do vereador Mario Carlos Nogueira Neto, deferida e encaminhada; 

Indicação nº 144/15, de autoria do vereador João José de Oliveira, deferida e encaminhada; 

Indicação nº 145/15, de autoria da vereadora Susete Costa Barini, deferida e encaminhada; 

Indicações nº 146/15 e 147/15, ambas de autoria da vereadora Eliana Cláudia Alves, 

deferidas e encaminhadas; Indicações nº 148/15, 149/15 e 150/15, todas de autoria da 

vereadora Maria Aparecida Silva Armani, deferidas e encaminhadas; EXPEDIENTE DA 

MESA: Balancete da Câmara Municipal de Guaíra do mês de maio/2015; EXPEDIENTE 

DAS COMISSÕES: Não Houve; Após o EXPEDIENTE, o Senhor Presidente colocou em 

votação o Requerimento nº 82/2015, de autoria do vereador José Natal Pereira, que requer 

licença por 3 dias em razão de moléstia devidamente comprovada, sem prejuízo da 

remuneração, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes com direita a voto.  

Após, o senhor Presidente deu início a Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: Iniciando a ordem 

do dia, o Senhor Presidente colocou em 2ª discussão e votação o Projeto de Lei nº 19/2015, 

de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentários para 

elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2016 e dá outras providências. 

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 única discussão e votação o Requerimento nº 76/15, de autoria de Vereadores à 

Câmara Municipal, que requer tramitação em regime de urgência especial para os Projetos 

de Lei do Executivo nº 23/15, 25/15 e 26/15. 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 77/15, de autoria de Vereadores à Câmara Municipal, que requer tramitação em regime de 

urgência especial para o Projeto de Lei do Executivo nº 27/15. 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 22/2015, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Plano 

Municipal de Educação e dá outras providências. Os vereadores Aparecida Ferreira dos 

Santos e Cecílio José Prates usaram a palavra para apresentar suas considerações sobre 

referido projeto 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 23/2015, de autoria do Executivo Municipal, 

que Institui o Plano Municipal para Infância e Adolescência - PMIA e dá outras providências. 

Os vereadores Susete Costa Barini e Aparecida Ferreira dos Santos usaram a palavra para 

apresentar suas considerações sobre referido projeto 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 

25/2015, de autoria do Executivo Municipal, que promove a desafetação de Bem Imóvel 

pertencente ao patrimônio público municipal que especifica. Os vereadores José Reginaldo 



 
Moretti, Cecílio José Prates, Antônio Eurípedes da Silva e Aparecida Ferreira dos Santos 

usaram a palavra para apresentar suas considerações sobre referido projeto 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 26/2015, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a Prefeitura do 

Município de Guaíra a alienar por doação, imóvel que especifica, sem ônus e encargos, para 

o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS , para a implantação 

de uma Escola Técnica Estadual – ETEC na  cidade de Guaíra. Não havendo quem quisesse 

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

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

o Projeto de Lei nº 27/2015, de autoria do Executivo Municipal, que abre no orçamento 

vigente crédito adicional especial e dá outras providências. A vereadora Susete Costa Barini 

usou a palavra para apresentar suas considerações sobre referido projeto 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; EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 

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

Senhores Vereadores inscritos na mesma. Os Vereadores José Mendonça, Eliana Cláudia 

Alves, João José de Oliveira, Ana Beatriz Coscrato Junqueira, Susete Costa Barini, José 

Reginaldo Moretti (Tribuna), Aparecida Ferreira dos Santos, Marco Antônio Pugliesi, 

Antônio Eurípedes da Silva (Tribuna), Maria Aparecida Silva Armani, 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 04 de agosto 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, vinte e três de junho de dois mil e quinze. 

 

 

 

 

 

               Mario Carlos Nogueira Neto      Eliana Cláudia Alves  

     Presidente             1º secretária 

 

 


