
 
 

ATA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUAÍRA - SP, NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª LEGISLATURA, EM 

VINTE E UM DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS. 

 

 

Presidente:- Mario Carlos Nogueira Neto. 

Vice Presidente:- José Renato Tavares. 

1º Secretário:- João José de Oliveira. 

2º Secretário:- Antônio Eurípedes da Silva. 

 
 

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

Cecílio José Prates, Eliana Cláudia Alves, João José de Oliveira, José Mendonça, José 

Natal Pereira, José Reginaldo Moretti, José Renato Tavares, Marco Antônio Pugliesi, 

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

vinte e um dias do mês de março de dois mil e dezesseis, no horário das 17h:00m, 

realizou-se a 3ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Guaíra, na 4ª Sessão 

Legislativa da 16ª Legislatura. Inicialmente, o Sr. Presidente determinou ao 1º secretário 

da mesa, 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 

Extraordinária. Após a abertura dos trabalhos e por se tratar de Sessão Extraordinária, o 

Sr. Presidente passou diretamente à ORDEM DO DIA:- Iniciando a ordem do dia, o Sr. 

Presidente, usou da palavra para apresentar a matéria correspondente à Sessão 

Extraordinária convocada e a seguir colocou em única discussão e votação o Projeto de 

Lei nº 06/2016, de autoria do Executivo Municipal, que fixa os limites do perímetro 

urbano do Município de Guaíra e dá outras providências. Não havendo quem quisesse 

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

aprovado por 10 votos favoráveis (Ana Beatriz Coscrato Junqueira, Antônio Eurípedes 

da Silva, Eliana Cláudia Alves, João José de Oliveira, José Natal Pereira, José 

Reginaldo Moretti, José Renato Tavares, Marco Antônio Pugliesi, Maria Aparecida 

Silva Armani, e Susete Costa Barini) e 02 contrários (Cecílio José Prates e José 

Mendonça); Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 07/2016, 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 presente com direito a voto; Em única discussão e votação o Projeto de Lei 

nº 09/2016, 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 presente com direito a voto; Em 1ª discussão e votação o 

Projeto Lei nº 10/2016, de autoria do Executivo Municipal, que estabelece normas para 

ordenar e disciplinar a ocupação do território do Município de Guaíra (Uso do Solo). O 

vereador José Mendonça usou a palavra para fazer pedido de vista do referido projeto. 



 
 

Não havendo mais quem quisesse se manifestar a respeito, o Sr. Presidente colocou o 

pedido de vista em Votação Simbólica, sendo aprovado por unanimidade dos 

vereadores presente com direito a voto; Em única discussão e votação o Projeto de Lei 

nº 11/2016, 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 presente com direito a voto; Em única discussão e votação 

o Projeto de Lei nº 12/2016, de autoria do Executivo Municipal, que altera anexo da Lei 

Municipal nº 2.628 de 01/11/2013 (PPA2014-2017) da Lei Municipal nº 2.707 de 

29/06/2015 (LDO 2016) e 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, 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 votos favoráveis 

(Eliana Cláudia Alves, João José de Oliveira, José Renato Tavares, Marco Antônio 

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

Barini) e 06 contrários (Ana Beatriz Coscrato Junqueira, Antônio Eurípedes da Silva, 

Cecílio José Prates, José Mendonça, José Natal Pereira, José Reginaldo Moretti); Em 2ª 

discussão e votação o Projeto de Lei 13/16, de autoria do Executivo Municipal, que 

reajusta os vencimentos dos servidores do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, 

Fundo Municipal de Previdência e do Departamento de Esgoto e Água de Guaíra e dá 

outras providências. Não havendo quem quisesse se manifestar a respeito, o Sr. 

Presidente colocou-o em Votação Nominal, sendo aprovado por unanimidade dos 

vereadores presente com direito a voto; Em única discussão e votação o Projeto Lei nº 

14/2016, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal nº 2.043/2003 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 presente com direito a voto; Em 2ª discussão e votação o Projeto de Lei 

15/16, de autoria do Executivo Municipal, que reajusta o valor do Auxílio Alimentação 

e dá outras providências. Não havendo quem quisesse se manifestar a respeito, o Sr. 

Presidente colocou-o em Votação Nominal, sendo aprovado por unanimidade dos 

vereadores presente com direito a voto; Em 2ª discussão e votação o Projeto de Lei nº 

03/16, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, que reajusta os vencimentos dos 

servidores do quadro de pessoal permanente da Câmara Municipal e dá outras 

providências; Não havendo quem quisesse se manifestar a respeito, o Sr. Presidente 

colocou-o em Votação Nominal, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores 

presente com direito a voto; Em 1ª discussão e votação o Projeto de Resolução nº 

02/2016, de autoria do vereador José Mendonça, que altera a Resolução nº 34 de 

24/09/2004 – Regimento Interno da Câmara Municipal de Guaíra. O vereador José 

Mendonça usou 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 Nominal, 

sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presente com direito a voto; Em 2ª 

discussão e votação o Projeto de Resolução nº 03/16, de autoria da Mesa da Câmara, 



 
 

que reajusta o valor do Auxílio Alimentação concedido aos servidores da Câmara 

Municipal de Guaíra e dá outras providências. Não havendo quem quisesse se 

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

por unanimidade dos vereadores presente com direito a voto. Não havendo mais 

matérias a serem apreciadas, o Senhor Presidente, em nome de Deus, deu por encerrado 

os trabalhos relativos à presente Sessão Extraordinária. Câmara Municipal de Guaíra, 

vinte e um de março de dois mil e dezesseis. 

 

 

 

               Mario Carlos Nogueira Neto    João José de Oliveira 

                           Presidente              1º Secretário 


