
 
Ata da 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guaíra-SP, na 4ª 

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

setembro de dois mil e dezesseis. 
Presidente:- José Renato Tavares. 

Vice Presidente:- Antônio Eurípedes da Silva. 

1ª Secretária:- Eliana Cláudia Alves. 

2ª Secretária:- Maria Aparecida Silva Armani. 

 

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

José Prates, Eliana Cláudia Alves, José Mendonça, José Natal Pereira, José Reginaldo 

Moretti, José Renato Tavares, Marco Antônio Pugliesi, Maria Aparecida Silva Armani, 

Mario Carlos Nogueira Neto, Sebastião Vancim Filho e Susete Costa Barini. Aos vinte e sete 

dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, no horário regimental das 20:00 horas, 

realizou-se a 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guaíra - SP, na 4ª 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 

votação a Ata da 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guaíra de dois mil e dezesseis 

e não havendo quem quisesse se manifestar a respeito, foi aprovada por unanimidade dos 

vereadores presentes com direito a voto. Dando prosseguimento aos trabalhos legislativos, o 

Sr. Presidente determinou ao 1º secretário da mesa que procedesse com a leitura do 

EXPEDIENTE DO PREFEITO: Projeto de Lei nº 31, de autoria do Executivo Municipal, 

que promove a desafetação de bem imóvel pertencente ao patrimônio público municipal que 

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

que autoriza transferência de imóvel pertencente ao município de Guaíra em pagamento a 

desapropriação realizada, autoriza realização de acordo nos autos de Ação de Desapropriação 

e dá outras providências; Balancete do mês de agosto de 2016; Ofício nº 354/2016 (Processos 

Licitatórios); Balancete do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos 

Municipais de Guaíra do mês de agosto/2016; Ofício nº 10/2016 do Deágua (Licitações do 

mês de agosto de 2016); Ofício nº 350/16 solicitando dilação de prazo para encaminhamento 

das informações solicitadas através do requerimento 120/16; Ofício 343/16 (Resposta ao 

Requerimento nº 121/2016 de autoria da vereadora Ana Beatriz Coscrato Junqueira); Ofício 

356/16 (Resposta ao Requerimento nº 122/2016 de autoria dos vereadores José Reginaldo 

Moretti e Antônio Eurípedes da Silva);  Ofício 360/16 (Resposta ao Requerimento nº 

120/2016 de autoria do vereador José Mendonça); Decretos 4.745 a 4.747; Leis 2.768 e 2.769; 

EXPEDIENTE DE OUTROS: Comunicado Nº 72379/2016 do Ministério da Educação 

comunicando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Convite do Governo do 

Estado para entrega de “Medalha de Mérito Esportivo”; Ofício enviado pela Rádio 



 
Alternativa solicitando Plenário da Câmara Municipal para realização de debate político entre 

os candidatos a prefeito de Guaíra; Ofício nº 01/2016 enviado pelo Professor Sidnei Ferreira 

dos Santos solicitando Plenário da Câmara Municipal para simulação de sessão plenária entre 

alunos do Colégio Santa Luz para debater a proposta “Descriminalização do aborto”; 

EXPEDIENTE DOS VEREADORES: Projeto de Resolução nº 06 de 2016, de autoria do 

vereador José Natal Pereira, que altera a Resolução nº 34 de 24 de novembro de 2004 – 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Guaíra; Requerimento nº 125/16, de autoria de 

vereadores da Câmara Municipal, que requer seja encaminhado ofício solicitando 

providências urgentes, por parte da Secretária de Estado do Desenvolvimento Social, 

objetivando o restabelecimento do fornecimento de leite oriundo do programa “Viva Leite”; 

Requerimento nº 126/16, de autoria do vereador José Mendonça, que requer encaminhamento 

de ofício a Santa Casa de Misericórdia solicitando informações;  Requerimento nº 127/16, de 

autoria do vereador José Reginaldo Moretti, deferido e encaminhado; Indicações nº 121/16, 

122/16 e 123/16, todos de autoria da vereadora Maria Aparecida Silva Armani, deferidas e 

encaminhadas; EXPEDIENTE DA MESA: Não houve; EXPEDIENTE DAS COMISSÕES: 

Não houve; Após o expediente, o Senhor Presidente consultou o Plenário se algum vereador 

desejava discutir o Requerimento nº 125/16, de autoria de vereadores da Câmara Municipal, 

que requer seja encaminhado ofício solicitando providências urgentes, por parte da Secretária 

de Estado do Desenvolvimento Social, objetivando o restabelecimento do fornecimento de 

leite oriundo do programa “Viva Leite”. Como nenhum vereador manifestou desejo em 

discuti-lo o mesmo foi aprovado; Em seguida, consultou o Plenário se algum vereador 

desejava discutir o Requerimento nº 126/16, de autoria do vereador José Mendonça, que 

requer encaminhamento de ofício a Santa Casa de Misericórdia solicitando informações. 

Como nenhum vereador manifestou desejo em discuti-lo o mesmo foi aprovado; Após as 

consultas o Sr. Presidente deu início a ordem do dia. ORDEM DO DIA: Iniciando a ordem 

do dia, o Senhor Presidente colocou em única discussão e votação o Projeto de Lei 05/2016, 

de autoria da Mesa da Câmara, que dispõe sobre a suplementação de dotações orçamentárias. 

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; 

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

palavra à disposição dos Senhores Vereadores inscritos na mesma. Os Vereadores José 

Mendonça, Sebastião Vancim Filho, Maria Aparecida Silva Armani, Marco Antônio Pugliesi, 

Eliana Cláudia Alves, Ana Beatriz Coscrato Junqueira, José Reginaldo Moretti, Cecílio José 

Prates, Susete Costa Barini e Antônio Eurípedes da Silva, usaram a palavra para apresentar 

suas explicações pessoais as quais estão registradas em DVD, na data supra. Nada mais 

havendo a tratar, em nome de Deus, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos relativos 

à presente Sessão Ordinária. Câmara Municipal de Guaíra – SP, 27 de setembro de dois mil 

e dezesseis. 

 

               José Renato Tavares      Eliana Claúdia Alves  

     Presidente          1º secretária 


