
 
 

Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guaíra-SP, na 2ª Sessão 

Legislativa da 17ª Legislatura aos dois dias do mês de maio de dois mil e dezoito. 

 

Presidente:- Caio César Augusto. 

Vice Presidente:- Edvaldo Donizeti Morais. 

1º Secretário:- Jorge Domingos Talarico. 

2º Secretário:- José Reginaldo Moretti. 

 

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

José Prates, Edvaldo Donizeti Morais, Francisco de Sousa Lima, Jorge Domingos 

Talarico, José Mendonça, José Reginaldo Moretti, Maria Adriana Barbosa Oliveira 

Gomes, Moacir João Gregório e Rafael Talarico. Aos dois dias do mês de maio de dois 

mil e dezoito, no horário regimental das 20:00 horas, realizou-se a 7ª Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de Guaíra - SP, na 2ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. 

Inicialmente, o Sr. 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. Em seguida colocou em votação 

a Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guaíra de dois mil e dezoito, sendo 

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 

21, de autoria do Executivo Municipal, que abre no orçamento vigente crédito adicional 

especial e dá outras providências; Projeto de Lei nº 22, de autoria do Executivo Municipal, 

que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei 

Orçamentária para o exercício de 2019 e dá outras providências; Decretos 5.124 a 5.132; 

Lei 2.843 de 19 de abril de 2018; Balancete do Mês de Janeiro/2018; Balancete do Mês 

de Fevereiro/2018; Balancete do Mês de Março/2018; Ofício nº 61/18 do Deágua 

(Assunto: Editais referente ao mês de março/2018); Ofício 220/2018 (Assunto: Convite); 

Ofício nº 231/18 (Repasse de Verbas); Ofício nº 223/2018 (Convite “Atividade Mês de 

Maio”); Ofício nº 228/18 solicitando dilação de prazo para encaminhamento das 

informações solicitadas através do requerimento 90/18; Ofício nº 189/18 solicitando 

dilação de prazo para encaminhamento das informações solicitadas através do 

requerimento 84/18; Ofício nº 217/18 solicitando dilação de prazo para encaminhamento 

das informações solicitadas através dos requerimentos 85/18 e 87/18; Ofício 195/18 

(Resposta ao Requerimento nº 92/2018, de autoria do vereador Moacir João Gregório); 

Ofício 196/18 (Resposta ao Requerimento nº 91/2018 de autoria da vereadora Maria 

Adriana Barbosa de Oliveira Gomes); Ofício 209/18 (Resposta ao Requerimento nº 

93/2018 de autoria da vereadora Maria Adriana Barbosa de Oliveira Gomes); Ofício 

211/18 (Resposta ao Requerimento nº 78/2018 de autoria da Vereadora Ana Beatriz 



 
Coscrato Junqueira); Ofício 214/18 (Resposta ao Requerimento nº 97/2018, de autoria 

dos vereadores Moacir João Gregório e Maria Adriana Barbosa de Oliveira Gomes); 

Ofício 215/18 (Resposta ao Requerimento nº 84/2018, de autoria da vereadora Maria 

Adriana Barbosa de Oliveira Gomes); Ofício 212/18 (Resposta ao Requerimento nº 

88/2018 de autoria da Vereadora Ana Beatriz Coscrato Junqueira); Ofício 221/18 

(Resposta ao Requerimento nº 98/2018, de autoria do vereador José Reginaldo Moretti); 

Ofício 222/18 (Resposta ao Requerimento nº 99/2018, de autoria do vereador José 

Reginaldo Moretti); Ofício 229/18 (Resposta aos Requerimentos nº 85/2018 e 87/2018, 

de autoria da vereadora Ana Beatriz Coscrato Junqueira); Ofício 232/18 (Resposta ao 

Requerimento nº 78/2018, de autoria da vereadora Ana Beatriz Coscrato Junqueira); 

EXPEDIENTE DE OUTROS: Comunicados do Ministério da Educação informando a 

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

Nacional de Desenvolvimento da Educação; Requerimento nº 850 de 2018 da Assembleia 

Legislativa de autoria do deputado Itamar Borges (Voto de Congratulações pelo 

aniversário do município de Guaíra); Ofícios 33, 34 e 35 do Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher (Assunto: Agradecimento); Ofício nº 282/18 do Ministério Público 

(Assunto: Notificação); Ofício nº 283/18 do Ministério Público (Assunto: Notificação); 

Ofício OAB nº 083/2018 (Assunto: Solicitação Plenário e convite para palestra); 

EXPEDIENTE DOS VEREADORES: Requerimento nº 92/18, de autoria do vereador 

Moacir João Gregório, deferido e encaminhado; Requerimentos nº 93/18, de autoria da 

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

Requerimentos nº 94/18, de autoria dos vereadores Maria Adriana Barbosa de Oliveira 

Gomes e Moacir João Gregório; Requerimentos nº 95/18, de autoria de vereadores à 

Câmara Municipal; Requerimentos nº 96/18, de autoria do vereador Caio César Augusto, 

deferido e encaminhado; Requerimentos nº 97/18, de autoria dos vereadores Maria 

Adriana Barbosa de Oliveira Gomes e Moacir João Gregório, deferido e encaminhado; 

Requerimentos nº 98/18 e 99/18, ambos de autoria do vereador José Reginaldo Moretti, 

deferidos e encaminhados; Requerimentos nº 100/18, de autoria da vereadora Maria 

Adriana Barbosa de Oliveira Gomes, deferido e encaminhado; Requerimentos nº 102/18, 

de autoria da vereadora Ana Beatriz Coscrato Junqueira, deferido e encaminhado; 

Requerimento nº 103/18, de autoria de Vereadores à Câmara Municipal; Requerimentos 

nº 104/18, de autoria do vereador José Reginaldo Moretti, deferido e encaminhado; 

Requerimentos nº 105/18, de autoria do vereador Moacir João Gregório, deferido e 

encaminhado; Indicação nº 104/18, de autoria da vereadora Ana Beatriz Coscrato 

Junqueira, deferida e encaminhada; Indicação nº 105/18 de autoria do vereador Rafael 

Talarico, deferida e encaminhada; Indicação 106/18, de autoria de vereadores à Câmara 

Municipal, deferidas e encaminhada; Indicações nº 107/18 e 108/17, ambas de autoria da 

vereadora Maria Adriana Barbosa de Oliveira Gomes, deferidas e encaminhadas; 

Indicação 109/18, de autoria do vereador José Reginaldo Moretti, deferida e encaminhada; 

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 94/2018, de autoria dos Vereadores Maria Adriana Barbosa 

de Oliveira Gomes e Moacir João Gregório, solicitando o encaminhamento de oficio 

Provedor da Santa Casa de misericórdia solicitando informações. Não havendo nenhum 

vereador que desejou discutir o mesmo foi automaticamente aprovado. Também 

consultou se algum vereador desejava discutir o Requerimento nº 95/2018, de autoria de 

Vereadores à Câmara Municipal, solicitando o encaminhamento de oficio Provedor da 

Santa Casa de misericórdia solicitando informações. Não havendo nenhum vereador que 

desejou discutir o mesmo foi automaticamente aprovado. Em seguida o Senhor 

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 Requerimento nº 107, de 

autoria do José Mendonça, que requer licença de 01 (um) dia para tratamento de saúde. 

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

Votação Eletrônica, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes com 

direito a voto; Em única votação o Requerimento nº 103, de autoria de Vereadores à 

Câmara Municipal, que requer urgência especial para votação do Projeto de Lei do 

Executivo nº 21/2018. Não havendo quem quisesse se manifestar a respeito, o Sr. 

Presidente colocou o requerimento em Votação, sendo aprovado por unanimidade dos 

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

nº 20, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o regime de 

adiantamento/ressarcimento de custas de locomoção aos servidores públicos do 

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

a respeito, o Sr. Presidente colocou-o em Votação Eletrônica, sendo aprovado por 

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

o Projeto de Lei nº 21, de autoria do Executivo Municipal, que abre no orçamento vigente 

crédito adicional especial e da outras providências. Os Vereadores Edvaldo Donizeti 

Morais e José Reginaldo Moretti usaram 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, o Sr. Presidente colocou-o em Votação Eletrônica, 

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

discussão e votação o Projeto de Lei nº 03, de autoria do Vereador Edvaldo Donizeti 

Morais, que altera a Lei Ordinária Municipal n. 2.140 de 25 de maio de 2005. Os 

Vereadores José Reginaldo Moretti e José Reginaldo Moretti  usaram 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, o Sr. Presidente colocou-o em 

2ª Votação Eletrônica, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes com 

direito a voto; EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Iniciando as explicações pessoais, o Sra. 

Presidente, colocou a palavra à disposição dos Senhores Vereadores inscritos na mesma. 

Os Vereadores Cecílio José Prates, Rafael Talarico, Francisco de Sousa Lima, Ana 

Beatriz Coscrato Junqueira, Jorge Domingos Talarico (Tribuna), Edvaldo Donizeti 



 
Morais, Maria Adriana Barbosa de Oliveira Gomes, José Reginaldo Moretti, Moacir João 

Gregório (Tribuna), e Caio César Augusto 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, 02 de maio de 

dois mil e dezoito. 

 

 

 

 

                 Caio César Augusto             Jorge Domingos Talarico 

                        Presidente                                                           1º Secretário    



 
 

ATA DA 4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUAÍRA - SP, NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA, EM 

ONZE DE MAIO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Presidente:- Caio César Augusto. 

Vice Presidente:- Edvaldo Donizeti Morais. 

1º Secretário:- Jorge Domingos Talarico. 

2º Secretário:- José Reginaldo Moretti. 

 

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

Donizeti Morais, Francisco de Sousa Lima, Jorge Domingos Talarico, José Reginaldo 

Moretti, Maria Adriana Barbosa Oliveira Gomes, Moacir João Gregório e Rafael 

Talarico. Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezoito, no horário das 17h:30m, 

realizou-se a 4ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Guaíra, na 2ª Sessão 

Legislativa da 17ª 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, 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 23, 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 Eletrônica, sendo aprovado por 

unanimidade dos vereadores presentes 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, onze 

de maio de dois mil e dezoito. 

 

 

 

                   Caio César Augusto                   Jorge Domingos Talarico   

                           Presidente                   1º Secretário 



 

 

 

 

 

   REQUERIMENTO N.º 106, DE 02 DE MAIO DE 2.018. 
 
   CAIO CÉSAR AUGUSTO, VEREADOR À CAMARA MUNICIPAL 
DE GUAÍRA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS, 
VEM REQUERER O SEGUINTE:  
 
   REQUEIRO à Mesa, independente da deliberação do Plenário, na 
forma regimental, que seja encaminhado oficio ao Chefe do Executivo Municipal, 
solicitando ao mesmo as seguintes informações: 
 
    

 1- Relação dos servidores da Prefeitura que possuem 
Licenças-Prêmio vencidas a receber 

 2- Relação mês a mês dos servidores que receberam 
Licenças-Prêmio nos anos de 2017 e 2018, contendo o nome 
do servidor, valor e data do recebimento. 

 
 

Nestes Termos.  
Pede deferimento.  

 
Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 02 de maio de 2018. 

 
 
 
 

 
CAIO CÉSAR AUGUSTO  

Vereador 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

   REQUERIMENTO N.º 108, DE 04 DE MAIO DE 2.018. 
 
 
   A VEREADORA MARIA ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA 
GOMES, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS, 
VEM REQUERER O SEGUINTE:  
 
   REQUEIRO à Mesa, independente de deliberação do Plenário, 
na forma regimental, que seja encaminhado oficio ao Prefeito Municipal, solicitando 
ao mesmo as seguintes informações: 
 
    

1- Qual o motivo dos tablets comprados de marca Samsung na 
administração anterior para serem usados pelos agentes de 
saúde ainda não foram entregues aos servidores para serem 
efetivamente utilizados? 

2- Qual a previsão existente para a entrega destes 
equipamentos ? 

 
Nestes Termos.  
 
Pede deferimento.  

 
 

Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 04 de maio de 2018. 
 

 
 
 
 
 
                          MARIA ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA GOMES 
                                        Vereadora 
 

  



 

 

 

 

 

   REQUERIMENTO N.º 109, DE 04 DE MAIO DE 2.018. 
 
   MOACIR JOÃO GREGÓRIO, VEREADOR À CAMARA 
MUNICIPAL DE GUAÍRA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS, VEM REQUERER O SEGUINTE:  
 
   REQUEIRO à Mesa, independente da deliberação do Plenário, na 
forma regimental, que seja encaminhado oficio ao Chefe do Executivo Municipal, 
solicitando ao mesmo as seguintes informações: 
 
    

 1- É cobrado algum valor pelas castrações de animais 
realizadas pelo poder público municipal? 

 2- Existe contrato em vigência para a contratação de 
profissional para a realização de tais castrações? Se sim, 
enviar cópia completa do processo licitatório, contrato e 
processos de despesas pagos para o contratado. 

 
 

Nestes Termos.  
Pede deferimento.  

 
Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 04 de maio de 2018. 

 
 
 
 

 
MOACIR JOÃO GREGÓRIO  

Vereador 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

   REQUERIMENTO N.º 110, DE 07 DE MAIO DE 2.018. 
 
   MARIA ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA GOMES, 
VEREADORA À CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS, VEM REQUERER O SEGUINTE:  
 
   REQUEIRO à Mesa, independente da deliberação do Plenário, na 
forma regimental, que seja encaminhado oficio ao Chefe do Executivo Municipal, 
solicitando ao mesmo as seguintes informações: 
 
    

 1- Relação das empresas que atualmente realizam o 
transporte de estudantes nos termos da Lei Municipal n. 
2.792/2017, especificando sua razão social e a linha que as 
mesmas realizam. 

 2- Cópia integral da documentação dos veículos que realizam 
o transporte, prevista em Decreto Municipal, que permite a 
devida prestação do serviço. 

  
 

Nestes Termos.  
Pede deferimento.  

 
Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 07 de maio de 2018. 

 
 
 
 

 
MARIA ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA GOMES  

Vereadora 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

   REQUERIMENTO N.º 111, DE 07 DE MAIO DE 2.018. 
 
   JOSÉ REGINALDO MORETTI, VEREADOR À CAMARA 
MUNICIPAL DE GUAÍRA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS, VEM REQUERER O SEGUINTE:  
 
   REQUEIRO à Mesa, independente da deliberação do Plenário, na 
forma regimental, que seja encaminhado oficio ao Chefe do Executivo Municipal, 
solicitando ao mesmo as seguintes informações: 
 
    

 1- Qual o valor foi cobrado pela Prefeitura pelo uso do Parque 
de Exposições Municipal para a realização do evento 
particular “Cavalgada dos Amigos”, que ocorreu no dia 
06/05/2018? 

 
 

Nestes Termos.  
Pede deferimento.  

 
Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 07 de maio de 2018. 

 
 
 
 

 
JOSÉ REGINALDO MORETTI  

Vereador 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

   REQUERIMENTO N.º 112, DE 09 DE MAIO DE 2.018. 
 
   RAFAEL TALARICO, VEREADOR À CAMARA MUNICIPAL DE 
GUAÍRA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS, 
VEM REQUERER O SEGUINTE:  
 
   REQUEIRO à Mesa, independente da deliberação do Plenário, na 
forma regimental, que seja encaminhado oficio ao Chefe do Executivo Municipal, 
solicitando ao mesmo as seguintes informações: 
 
    

 1- Qual o motivo da diminuição de valores repassados pelo 
Governo Federal, na área da saúde, em um comparativo entre 
os anos de 2016 e 2017? Houve a perda de algum convênio 
por parte da atual administração no ano de 2017? 

 2- Houve a perda de algum convênio por parte da atual 
administração no ano de 2018? 

 
Nestes Termos.  
Pede deferimento.  

 
Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 09 de maio de 2018. 

 
 
 
 

 
RAFAEL TALARICO 

Vereador 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

   REQUERIMENTO N.º 113, DE 10 DE MAIO DE 2.018. 
 
   RAFAEL TALARICO, VEREADOR À CAMARA MUNICIPAL DE 
GUAÍRA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS, 
VEM REQUERER O SEGUINTE:  
 
   REQUEIRO à Mesa, independente da deliberação do Plenário, na 
forma regimental, que seja encaminhado oficio ao Chefe do Executivo Municipal, 
solicitando ao mesmo as seguintes informações: 
 
    

 1- Qual o valor arrecadado com multas de trânsito e IPVA pela 
atual gestão desde janeiro de 2017 até a presente data? 

  
 

Nestes Termos.  
Pede deferimento.  

 
Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 10 de maio de 2018. 

 
 
 
 

 
RAFAEL TALARICO 

Vereador 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

   REQUERIMENTO N.º 114, DE 11 DE MAIO DE 2.018. 
 
   MARIA ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA GOMES, 
VEREADORA À CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS, VEM REQUERER O SEGUINTE:  
 
   REQUEIRO à Mesa, independente da deliberação do Plenário, na 
forma regimental, que seja encaminhado oficio ao Chefe do Executivo Municipal, 
solicitando ao mesmo as seguintes informações: 
 
    

 1- Qual o motivo do cancelamento do evento denominado “Dia 
D”, onde a Prefeitura realiza ações destinadas a prevenção do 
câncer bucal, que seria realizado no dia 12 de maio de 2018? 

  
 

Nestes Termos.  
Pede deferimento.  

 
Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 11 de maio de 2018. 

 
 
 
 

 
MARIA ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA GOMES  

Vereadora 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

   REQUERIMENTO N.º 115, DE 11 DE MAIO DE 2.018. 
 
   JORGE DOMINGOS TALARICO, VEREADOR À CAMARA 
MUNICIPAL DE GUAÍRA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS, VEM REQUERER O SEGUINTE:  
 
   REQUEIRO à Mesa, independente da deliberação do Plenário, na 
forma regimental, que seja encaminhado oficio ao Chefe do Executivo Municipal, 
solicitando ao mesmo as seguintes informações: 
 
    

 1- Qual o valor previsto no orçamento municipal que será 
gasto com concessão de bolsas de estudo no ano de 2018? 

 2- Relação contendo o número de alunos por disciplina em 
curso superior, ou seja, especificar o número de bolsistas em 
direito, administração, medicina e etc. 

 3- Qual o percentual destes bolsistas que já se encontra no 
último ou penúltimo ano de curso? 

 
  

 
Nestes Termos.  
Pede deferimento.  

 
Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 11 de maio de 2018. 

 
 
 
 

 
JORGE DOMINGOS TALARICO 

Vereador 
 
 
 

 



 
 

INDICAÇÃO Nº 110, DE 02 DE MAIO DE 2.018 
 
 

SENHOR PRESIDENTE 
 
 

RAFAEL TALARICO, Vereador à Câmara Municipal de 
Guaíra-SP, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas, vem indicar o que segue: 

 
 

Indico ao Chefe do Executivo Municipal, após deliberação e 
despacho desta Presidência, na forma regimental, a realização de obras de 
regularização do acostamento existente ao longo do Acesso João Jorge Garcia 
Leal, em especial no tocante ao seu nivelamento em relação ao leito carroçável, 
e a construção de canaletas para escoamento de águas pluviais.  

 
 JUSTIFICATIVA: 
    
Essa indicação se justifica tendo em vista que o 

acostamento deste importante acesso de nossa cidade, não passa por obras de 
manutenção já a longo tempo, sendo que seu nível em relação a pista já 
compromete a segurança dos usuários, em especial no trecho em frente a 
Transportadora Aguetoni. 

 
   Na oportunidade, apresento os protestos de estima e 
consideração. 
 
 
 
   Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 02 de maio de 2018. 
 
 
 

________________________________________ 
RAFAEL TALARICO 

Vereador 



 

 

 

 

 

INDICAÇÃO Nº 111, DE 03 DE MAIO DE 2.018 

 
SENHOR PRESIDENTE 

 
CAIO CÉSAR AUGUSTO e JOSÉ REGINALDO MORETTI, 

Vereadores à Câmara Municipal de Guaíra-SP, usando das 
atribuições legais que lhe são conferidas, vem indicar o que 
segue: 

 
   Indicam ao Chefe do Executivo Municipal, após deliberação e 
despacho desta Presidência, na forma regimental, a realização de estudo para a 
instalação de câmeras de seguranças no almoxarifado municipal.  
 
 
   JUSTIFICATIVA: 
 

Esta indicação se justifica tendo em vista que grande parte da 
frota municipal se encontra na localidade, e algumas ocorrências graves já ocorreram 
no local, colocando em risco a segurança dos servidores que operam as máquinas e 
dos munícipes. 
   

   Na oportunidade, apresento os protestos de estima e 
consideração. 

   Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 03 de maio de 2018. 
 
 
 

________________________________________________ 
CAIO CÉSAR AUGUSTO 

Vereador 
 

 

 

________________________________________________ 
JOSÉ REGINALDO MORETTI 

Vereador 
 



 

 

 

 

 

INDICAÇÃO Nº 112, DE 09 DE MAIO DE 2.018 

 
SENHOR PRESIDENTE 

 
CAIO CÉSAR AUGUSTO, Vereador à Câmara Municipal de Guaíra-
SP, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, vem 
indicar o que segue: 

 
   Indico ao Chefe do Executivo Municipal, após deliberação e 
despacho desta Presidência, na forma regimental, a realização de pintura das faixas 
de tráfego do Anel Viário Júlio Rubim e a devida instalação de refletores, em especial 
no sentido da empresa Só Fruta. 
 
   JUSTIFICATIVA: 
 

Esta indicação se justifica tendo em vista que as faixas da 
referida via não estão visíveis e sem os refletores para o tráfego noturno, colocando 
em risco todos os usuários do local, em especial no trecho próximo a empresa Só 
Fruta, que é caracterizado por intensa quantidade de veículos. 
 
     Na oportunidade, apresento os protestos de estima e 
consideração. 
   Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 09 de maio de 2018. 
 
 
 
 

________________________________________________ 
CAIO CÉSAR AUGUSTO 

Vereador 
 



 
 

INDICAÇÃO Nº 113, DE 09 DE MAIO DE 2.018 
 
 

SENHOR PRESIDENTE 
 

RAFAEL TALARICO, Vereador à Câmara Municipal de 
Guaíra-SP, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas, vem indicar o que segue: 

 
Indico ao Chefe do Executivo Municipal, após deliberação e 

despacho desta Presidência, na forma regimental, a instituição de um sistema 
de controle da frota municipal, incluindo o abastecimento mediante o uso de 
cartão magnético. 
 
   JUSTIFICATIVA: 
 

Esta indicação se justifica tendo em vista que, em virtude 
da aquisição de novos veículos através de empréstimo junto ao Banco do Brasil, 
irá trazer a necessidade de identificação especifica do servidor responsável pelo 
bem, juntamente com um controle efetivo do abastecimento realizado. 
 
   Na oportunidade, apresento os protestos de estima e 
consideração. 
 
 
   Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 09 de maio de 2018. 
 
 
 
 

________________________________________ 
RAFAEL TALARICO 

Vereador 



 
 

INDICAÇÃO Nº 114, DE 10 DE MAIO DE 2.018 
 

SENHOR PRESIDENTE 
 

RAFAEL TALARICO, Vereador à Câmara Municipal de 
Guaíra-SP, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas, vem indicar o que segue: 

 
Indico ao Chefe do Executivo Municipal, após deliberação e 

despacho desta Presidência, na forma regimental, o aumento dos valores 
atribuídos na lei do orçamento anual da Prefeitura para as atividades do 
trânsito municipal, tendo como referência o percentual da receita arrecadada 
com multas e IPVA. 
 
   JUSTIFICATIVA: 
 

Esta indicação se justifica tendo em vista que, inexiste no 
orçamento a vinculação de receitas, contudo, acredito que o Poder Público 
Municipal deve melhorar os valores atribuídos para as atividades do trânsito, 
tendo como referência os valores arrecadados com multas e IPVA. 
 
   Na oportunidade, apresento os protestos de estima e 
consideração. 
 
   Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 10 de maio de 2018. 
 
 
 

________________________________________ 
RAFAEL TALARICO 

Vereador 



 
 

INDICAÇÃO Nº 115, DE 10 DE MAIO DE 2.018 
 

SENHOR PRESIDENTE 
 

RAFAEL TALARICO, Vereador à Câmara Municipal de 
Guaíra-SP, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas, vem indicar o que segue: 

 
Indico ao Chefe do Executivo Municipal, após deliberação e 

despacho desta Presidência, na forma regimental, a realização de obra de 
escoamento das águas acumuladas na Rua Marginal ao Ribeirão do Jardim, 
localizada no Bairro São Francisco, assim a limpeza do mato acumulado no 
local. 
 
   JUSTIFICATIVA: 
 

Esta indicação se justifica tendo em vista que existe grande 
acúmulo de águas pluviais na referida via, em virtude da ausência de um 
sistema de escoamento eficiente no local, devendo também ser realizada a 
limpeza do mato que se acumula em virtude da vegetação existente nas 
proximidades do Ribeirão do Jardim. 
 
   Na oportunidade, apresento os protestos de estima e 
consideração. 
 
 
   Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 10 de maio de 2018. 
 
 
 
 

________________________________________ 
RAFAEL TALARICO 

Vereador 



 
 

INDICAÇÃO Nº 116, DE 10 DE MAIO DE 2.018 
 

SENHOR PRESIDENTE 
 

MARIA ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA GOMES, 
Vereadora à Câmara Municipal de Guaíra-SP, usando das 
atribuições legais que lhe são conferidas, vem indicar o que 
segue: 

 
Indico ao Chefe do Executivo Municipal, após deliberação e 

despacho desta Presidência, na forma regimental, a elaboração de projeto de 
lei, assegurando o diagnóstico e tratamento precoce do autismo em crianças na 
rede municipal de saúde. 
 
   JUSTIFICATIVA: 
 

Esta indicação se justifica tendo em vista que a rede 
pública de saúde deve garantir a aplicação dos instrumentos de triagem de 
desenvolvimento infantil IRDI aplicável em crianças de 0 a 18 meses, M-Chat 
aplicável em crianças a partir de 18 a 36 meses, bem como outros 
supervenientes, que objetivem o rastreio do Transtorno do Espectro do Autismo 
(TEA). Para tanto, sugerimos a mesma redação usada no PL 293/17 do 
município de Belo Horizonte, que versa:  
 
Garantir de forma gratuita a aplicação de instrumentos de triagem de 
desenvolvimento infantil, IRDI aplicável em crianças de 0 a 18 meses, M-Chat 
aplicável em crianças a partir de 18 a 36 meses, bem como outros instrumentos 
que venham a surgir, possibilitando assim, o rastreio do Transtorno do Espectro 
do Autismo.  
 
   Tal redação deve fazer parte de uma lei que tenha por 
objetivo a instituição de um programa de combate ao autismo no município. 
 
   Na oportunidade, apresento os protestos de estima e 
consideração. 
 
   Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 10 de maio de 2018. 
 
 
 

________________________________________ 
MARIA ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA GOMES 

Vereadora 



 

 

 

 

 

INDICAÇÃO Nº 117, DE 10 DE MAIO DE 2.018 

 
SENHOR PRESIDENTE 

 
MARIA ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA GOMES, 

Vereadora à Câmara Municipal de Guaíra-SP, usando das 
atribuições legais que lhe são conferidas, vem indicar o que 
segue: 

 
   Indico ao Chefe do Executivo Municipal, após deliberação e 
despacho desta Presidência, na forma regimental, a criação de um canal de 
atendimento por meio do aplicativo Whatsapp junto ao Departamento de Obras e 
Serviços Urbanos, objetivando maior agilidade do programa de reparos e tapagem de 
buracos existentes em vias públicas. 
 
   JUSTIFICATIVA: 
 
   Esta indicação se justifica tendo em vista que os aplicativos para 
celulares correspondem hoje a um eficiente e ágil instrumento de comunicação, 
superando até mesmo outras plataformas convencionais. Com tal instrumento o 
agente público terá maior facilidade e agilidade para a correção de danos em vias 
públicas. 

   Na oportunidade, apresento os protestos de estima e 
consideração. 

   Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 10 de maio de 2018. 
 
 
 
 

________________________________________ 
MARIA ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA GOMES 

Vereadora 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

INDICAÇÃO Nº 118, DE 10 DE MAIO DE 2.018 

 
SENHOR PRESIDENTE 

 
RAFAEL TALARICO, Vereador à Câmara Municipal de 

Guaíra-SP, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, 
vem indicar o que segue: 

 
   Indico ao Chefe do Executivo Municipal, após deliberação e 
despacho desta Presidência, na forma regimental, a realização de obra de reparo no 
sistema de escoamento de águas pluviais em frente às futuras instalações da UPA, 
corrigindo os problemas em sarjetas e guias, já que tais falhas estão ocasionando o 
acúmulo indevido de água. 
 
 
   JUSTIFICATIVA: 
    
   Tal pedido se justifica tendo em vista que o acúmulo indevido de 
água no local vem criando vários transtornos para a população do bairro, fato este 
que ocorre a quase um ano, contribuindo ainda para o desgaste da integridade física 
do asfalto. 
 
     Na oportunidade, apresento os protestos de estima e 
consideração. 
   Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 10 de MAIO de 2018. 
 
 
 
 

________________________________________ 
RAFAEL TALARICO 

Vereador 
 



 

 

 

 

 

INDICAÇÃO Nº 119, DE 10 DE MAIO DE 2.018 

 
SENHOR PRESIDENTE 

 
RAFAEL TALARICO, Vereador à Câmara Municipal de 

Guaíra-SP, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, 
vem indicar o que segue: 

 
   Indico ao Chefe do Executivo Municipal, após deliberação e 
despacho desta Presidência, na forma regimental, a realização de obra de recape nas 
13B e 14B do Bairro Antônio Nery Lopes (tapagem de buracos). 
 
   JUSTIFICATIVA: 
    
   Tal pedido se justifica tendo em vista que as referidas vias, 
atualmente, se encontram em péssimo estado de conservação, colocando em risco a 
segurança e integridade físicas de seus usuários e até mesmo dos moradores 
residentes no bairro. 

   Na oportunidade, apresento os protestos de estima e 
consideração. 

   Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 10 de MAIO de 2018. 
 
 
 
 

________________________________________ 
RAFAEL TALARICO 

Vereador 
 


