
 
Ata da 10ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guaíra-SP, na 1ª 

Sessão Legislativa da 17ª Legislatura aos treze dias do mês de junho de dois 

mil e dezessete. 

 
Presidente:- Ana Beatriz Coscrato Junqueira. 

Vice Presidente:- .Edvaldo Donizeti Morais. 

1º Secretário:- José Reinaldo dos Santos Júnior. 

2º Secretário:- Caio César Augusto. 

 

 

Vereadores presentes: - Ana Beatriz Coscrato Junqueira, Caio César Augusto, Cecílio José 

Prates, Edvaldo Donizeti Morais, Jorge Domingos Talarico, José Mendonça, José Reginaldo 

Moretti, José Reinaldo dos Santos Junior, Maria Adriana Barbosa Oliveira Gomes, Moacir 

João Gregório e Rafael Talarico. Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezessete, no 

horário regimental das 20:00 horas, realizou-se a 10ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal 

de Guaíra - SP, na 1ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Inicialmente, a Sra. Presidente 

determinou ao 1º Secretário 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, a Sra. Presidente convidou todos os presentes a se 

levantarem para a execução do Hino Nacional Brasileiro e o Hino a Guaíra. Em seguida, 

colocou em votação a Ata da 9ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guaíra de dois 

mil e dezessete e não havendo quem quisesse se manifestar a respeito, foi aprovada por 

unanimidade dos vereadores presentes com direito a voto. Em seguida colocou em votação a 

Ata da 5ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Guaíra de dois mil e dezessete 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, a 

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

EXPEDIENTE DO PREFEITO: Projeto de Lei nº 14, de autoria do Executivo Municipal, 

que dispõe sobre a criação, competências, composição e regulamentação do conselho de 

planejamento e mobilidade urbana de guaíra e dá outras providências; Projeto de Lei nº 15, 

de autoria do Executivo Municipal, que Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com 

o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública e cria a 

gratificação por desempenho de atividade delegada nos termos que especifica, a ser paga aos 

militares do estado que exercem atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo, por 

força de convênio a ser celebrado com o município de Guaíra, e dá outras providências; 

Ofício nº 85/2017 do Deágua (Assunto: Envio de Balancetes do mês de Maio/2017); Lei 

2.794/17; Decreto 4.904 a 4.911; Ofício nº 404/17 (Repasse de Verbas); Ofício 401/17 

(Resposta ao Requerimento nº 101/2017 de autoria do vereador José Reginaldo Moretti); 

Ofício 400/17 (Resposta ao Requerimento nº 114/2017 de autoria do vereador Cecílio José 

Prates); Ofício 408/17 (Resposta ao Ofício Especial de autoria da vereadora Ana Beatriz 

Coscrato Junqueira); Ofício 409/17 (Resposta ao Ofício Especial de autoria da vereadora 



 
Maria Adriana Barbosa de Oliveira Gomes); Ofício 416/17 (Resposta ao Requerimento nº 

104/2017 de autoria da vereadora Maria Adriana Barbosa de Oliveira Gomes); Ofício 419/17 

(Resposta ao Requerimento nº 123/2017 de autoria do vereador José Reginaldo Moretti); 

EXPEDIENTE DE OUTROS: 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; 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 maio de 2017; Encaminhamento de minuta da projeto pelo 

cidadão Flávio Tavares Fagundes; Cópia de Notificação protocolada pela empresa Keiron 

Educacional S/S Ltda. EXPEDIENTE DOS VEREADORES: Requerimento nº 122, de 

autoria da vereadora Maria Adriana Barbosa de Oliveira Gomes (mediante deliberação); 

Requerimento nº 124, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal (mediante 

deliberação); Requerimento nº 116, de autoria do vereador Moacir João Gregório, deferido e 

encaminhado; Requerimento nº 117/17, de autoria da vereadora Maria Adriana Barbosa de 

Oliveira Gomes, deferido e encaminhado; Requerimento nº 118, de autoria do vereador 

Moacir João Gregório, deferido e encaminhado; Requerimento nº 119/17, de autoria da 

vereadora Maria Adriana Barbosa de Oliveira Gomes, deferido e encaminhado; 

Requerimentos nº 120/17, 121/17, 123/17, 125/17 e 126/17, todos de autoria do vereador 

José Reginaldo Moretti, deferidos e encaminhados; Requerimentos nº 127/17 e 128/17, 

ambos de autoria da vereadora Maria Adriana Barbosa de Oliveira Gomes, deferidos e 

encaminhados; Indicação nº 271/17, de autoria da vereadora Maria Adriana Barbosa de 

Oliveira Gomes, deferida e encaminhada; Indicação nº 270/17, de autoria dos vereadores José 

Reginaldo Moretti e Cecílio José Prates, deferida e encaminhada; Indicações nº 272/17 e 

273/17, de autoria da vereadora Maria Adriana Barbosa de Oliveira Gomes, deferidas e 

encaminhadas; Indicações nº 274/17 e 275/17, ambas de autoria do vereador Moacir João 

Gregório, deferidas e encaminhadas; Indicação nº 276/17, de autoria do vereador Caio César 

Augusto, deferida e encaminhada; Indicações nº 277/17 e 278/17, ambas de autoria do 

vereador Moacir João Gregório, deferidas e encaminhadas; Indicações nº 279/17, 280/17 e 

281/17, todas de autoria do vereador Rafael Talarico, deferidas e encaminhadas; Indicação 

nº 282/17, de autoria do vereador Jorge Domingos Talarico, deferida e encaminhada; 

Indicação nº 283/17, de autoria da vereadora Maria Adriana Barbosa de Oliveira Gomes, 

deferida e encaminhada; Indicações nº 284/17 e 285/17, ambas de autoria do vereador José 

Mendonça, deferidas e encaminhadas; Indicações nº 286/17 e 287/17, ambas de autoria do 

vereador José Reinaldo dos Santos Júnior, deferidas e encaminhadas; EXPEDIENTE DA 

MESA: Balancete da Câmara do Mês de Maio de 2017; EXPEDIENTE DAS COMISSÕES: 

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

desejava discutir o Requerimento nº 122/2017, de autoria da Vereadora  Maria Adriana 

Barbosa de Oliveira Gomes, que requer, mediante deliberação do Plenário, seja encaminhada 

Moção de Repúdio ao Governo do Estado pela alteração proposta através da Resolução SF 

Nº 18, de 9/03/2017, na forma de pagamento da Nota Fiscal Paulista às entidades cadastradas 

neste programa, solicitando, ainda, a sua imediata revogação. Como o Vereador Cecílio José 



 
Prates manifestou desejo em discuti-lo, o mesmo foi automaticamente para a Ordem do Dia 

27/06/2017. Após, a Senhora Presidente consultou o Plenário se algum vereador desejava 

discutir o Requerimento nº 124/2017, de autoria de Vereadores à Câmara Municipal, que 

requer, mediante deliberação do Plenário, seja encaminhada MOÇÃO DE APOIO pelos 

trabalhos desenvolvidos pela Frente Parlamentar em Defesa dos Guardas Civis Municipais 

da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo na luta pela extensão do direito de 

aposentadoria especial, no curso da Proposta de Emenda Constitucional em tramitação na 

Câmara dos Deputados, em benefício dos servidores municipais que se dedicam como 

profissionais da segurança pública exercendo atividade de risco decorrente do exercício de 

poder de polícia ostensivo e preventivo. Como não houve que quisesse discuti-lo, o mesmo 

foi automaticamente aprovado. Após, a Sra. Presidente deu início a ordem do dia; ORDEM 

DO DIA:  Iniciando a ordem do dia, a Senhora Presidente colocou em 1ª discussão e votação 

o Projeto de Lei nº 12, que dispões sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e 

execução da Lei Orçamentária para o Exercício de 2017 e dá outras providências. O Vereador 

Cecílio José Prates usou a palavra para apresentar suas explicações pessoais as quais estão 

registradas em DVD, na data supra. Não havendo mais quem quisesse se manifestar a respeito, 

a Sra. Presidente colocou-o em Votação Simbólica, sendo aprovado por unanimidade dos 

vereadores presentes com direito a voto; EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Iniciando as 

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

Vereadores inscritos na mesma. Os Vereadores Cecílio José Prates, Rafael Talarico, José 

Reginaldo Moretti, Jorge Domingos Talarico, José Mendonça, José Reinaldo dos Santos 

Júnior, Caio César Augusto, Edvaldo Donizeti Morais, Moacir João Gregório, Maria Adriana 

Barbosa de Oliveira Gomes, e Ana Beatriz Coscrato Junqueira 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, a Sra. Presidente deu por encerrado os trabalhos 

relativos à presente Sessão Ordinária. Câmara Municipal de Guaíra – SP, 13 de junho de dois 

mil e dezessete. 

 

 

 

 

 

         Ana Beatriz Coscrato Junqueira  José Reinaldo dos Santos Júnior   

          Presidente          1º secretário 


