Ata da 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guaíra-SP, na 3ª Sessão
Legislativa da 17ª Legislatura aos vinte e nove dias do mês outubro de dois mil e
dezenove.
Presidente:- José Reginaldo Moretti.
Vice Presidente:- Moacir João Gregório.
1º Secretário:- Jorge Domingos Talarico.
2º Secretário:- Maria Adriana Barbosa de Oliveira Gomes.
Vereadores presentes: - Ana Beatriz Coscrato Junqueira, Caio César Augusto, Cecílio José
Prates, Edvaldo Doniseti Morais, Francisco de Sousa Lima, Jorge Domingos Talarico, José
Reginaldo Moretti, Maria Adriana Barbosa Oliveira Gomes, Moacir João Gregório e Rafael
Talarico. Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, no horário regimental das 20:00 horas, realizou-se a 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guaíra
- SP, na 3ª 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. 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 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guaíra
de dois mil e dezenove, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores presentes com direito a voto. Em seguida colocou em votação a Ata da 6ª Sessão Extraordinária da Câmara
Municipal de Guaíra de dois mil e dezenove, 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 47, de autoria do Executivo Municipal, que Dispõe
sobre a atualização técnica para repasse por Aportes Periódicos o Plano de Custeio,para financiamento do déficit técnico, do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Guaíra”; Leis 2.929 e 2.930 de 2019; Ofício nº 468/19 (Processos Licitatórios); Ofício nº 473/2019 (Resposta ao Requerimento nº 138/2019, de autoria da vereadora
Maria Adriana Barbosa de Oliveira Gomes); Ofício nº 477/2019 (Resposta ao Requerimento
nº 140/2019, de autoria da vereadora Maria Adriana Barbosa de Oliveira Gomes); Balancete
do mês de setembro de 2019; Ofício nº 14/2019 do Conselho Municipal de Participação e
Desenvolvimento da Comunidade Negra (Assunto: Solicitação do Plenário); Ofício nº
36/2019 solicitando representante deste Poder Legislativo para integrar o Conselho Municipal de Segurança Pública; EXPEDIENTE DE OUTROS: Convite para o 5º Encontro Estadual da Frente Parlamentar de Defesa do Desenvolvimento Humano e Econômico; Ofício nº
276/2019 da Câmara Municipal de Piracicaba (Assunto: Convite para Oficina Interlegis “Câmara Verde”); Convite encaminhado pelo Governo de São Paulo convidando a Casa Legislativa para participar da “Pesquisa referente à Gestão Documental e Acesso à Informação nas
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Câmaras Paulistas”; Ofício 937/40/19 da Polícia Militar do Estado de São Paulo apresentando a relação dos policiais militares que fazem jus à Gratificação do Convênio de Trânsito
Municipal referente ao mês de outubro de 2019; Ofício nº 325/19 do SEBRAE (Convite para
Cerimônia de Lançamento Regional do Programa Empreenda Rápido); Ofício nº 1325/2019
da Câmara Municipal de Marília (Assunto: Moção de Apoio aprovado); Ofício encaminhado
pelo Santa Luz (Assunto: Solicitação do Plenário); Ofício nº 193/2019 do DETRAN (Resposta a Ofício Especial de autoria do Vereador Rafael Talarico); EXPEDIENTE DE VEREADORES: Requerimento nº 145/19, de autoria do vereador Moacir João Gregório, deferido
e encaminhado; Requerimento nº 146/19, de autoria do vereador Edvaldo Doniseti Morais,
deferido e encaminhado; Requerimento nº 147/19, de autoria da vereadora Ana Beatriz Coscrato Junqueira, deferido e encaminhado; Requerimento nº 148/19, de autoria do vereador
José Mendonça; Indicação nº 281/19, de autoria do Vereador Rafael Talarico, deferida e encaminhada; Indicações nº 282/19, 283/19, 284/19, 285/19, 286/19, 287/19 e 288/19, todas
de autoria do Vereador Danilo Barbosa, deferidas e encaminhadas; Indicação nº 289/19, de
autoria do Vereador José Reginaldo Moretti, deferida e encaminhada; Indicações nº 290/19 e
291/19, ambas de autoria do Vereador Danilo Barbosa, deferidas e encaminhadas; Indicação
nº 292/19, de autoria do Vereador Moacir João Gregório, deferida e encaminhada; Indicação
nº 293/19, de autoria do Vereador Caio César Augusto, deferida e encaminhada; Indicação nº
294/19, de autoria da Vereadora Maria Adriana Barbosa de Oliveira Gomes, deferida e encaminhada; EXPEDIENTE DA MESA: Não houve; EXPEDIENTE DAS COMISSÕES: Não
houve; Após o expediente o Senhor Presidente deu início à Ordem do Dia; ORDEM DO DIA:
Iniciando a ordem do dia, o Senhor Presidente colocou em única discussão e votação o Requerimento nº 148, de autoria do Vereador José Mendonça, que requer licença de 03 (Três)
dias do cargo de Vereador para a realização de tratamento de saúde no período de 29/10/2019
a 31/10/2019; Não havendo quem quisesse se manifestar a respeito, o Sr. Presidente colocou
em Votação Eletrônica, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes com direito a voto; Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 45, de autoria do Executivo
Municipal, que altera a Lei Complementar Municipal 2.117 de 26 de novembro de 2004 –
Código Tributário Municipal; 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, o Sr. Presidente colocou em Votação Nominal,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes com direito a voto; Em única
discussão e votação o Projeto de Lei do Legislativo nº 16, 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 em Votação Eletrônica, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes com direito a voto; Dando prosseguimento ao trabalho
o Sr. Presidente passou para as Explicações Pessoais; EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Iniciando as explicações pessoais, o Sr. Presidente, colocou a palavra à disposição dos Senhores
Vereadores inscritos na mesma. Os Vereadores Jorge Domingos Talarico, Cecílio José Prates,
Ana Beatriz Coscrato Junqueira (Tribuna), Edvaldo Doniseti Morais, Maria Adriana Barbosa
de Oliveira Gomes (Tribuna), Caio César Augusto, Rafael Talarico, Moacir João Gregório, e
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José Reginaldo Moretti, 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, vinte nove de outubro de dois mil e dezenove.

José Reginaldo Moretti
Presidente

Jorge Domingos Talarico
1º Secretário
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REQUERIMENTO N.º 149, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2.019.
EDVALDO DONISETI MORAIS, 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- Cópia integral do contrato existente entre a CPFL e a
Prefeitura Municipal de Guaíra, para a prestação do serviços
de iluminação pública (iluminação existente em vias e próprios
públicos).
2- Em relação ao contrato especificado no item 1, qual a
quantidade de lâmpadas existentes no sistema de iluminação
pública municipal, e a respectiva voltagem de cada lâmpada?

Nestes Termos.
Pede deferimento.
Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 07 de novembro de 2019.

EDVALDO DONISETI MORAIS
Vereador

REQUERIMENTO N.º 150, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2.019.
OS VEREADORES MOACIR JOÃO GREGÓRIO, ANA
BEATRIZ COSCRATO JUQUEIRA E MARIA ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA
GOMES, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHES SÃO CONFERIDAS,
VÊM REQUERER O SEGUINTE:
REQUEREMOS à Mesa, independente de deliberação do
Plenário, na forma regimental, que seja encaminhado ofício ao Chefe do Executivo
Municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações:
CONSIDERANDO; que em fiscalização realizada pelos Vereadores signatários deste
requerimento, foram detectadas cestas básicas vencidas, sob a guarda da gestora
do Fundo Municipal de solidariedade;
1- Quem realiza a doação mensal destas cestas básicas que
são distribuídas pela gestora do Fundo Municipal de
Solidariedade?
2- Quantas cestas básicas foram doadas desde janeiro de
2017?
3- Quantas cestas básicas existem em estoque?
4- Quantas cestas básicas apresentavam produtos vencidos, e
como os mesmos foram descartados? Considerar o exercício
de 2019 para responder esta questão.
5- Cópia das notas fiscais que comprovam as doações das
cestas básicas desde o exercício de 2017.
Nestes Termos.
Pede deferimento.
Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 07 de novembro de 2019.

MOACIR JOÃO GREGÓRIO
Vereador

ANA BEATRIZ COSCRATO JUQUEIRA
Vereadora

MARIA ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA GOMES
Vereadora

INDICAÇÃO Nº 296, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2.019
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, que o recurso financeiro
obtido junto ao DETRAN para investimento no trânsito municipal, seja usado
para a instalação de um semáforo de três tempos para controle do trânsito no
cruzamento da Avenida 23 com a Rua 10.
JUSTIFICATIVA:
É de conhecimento de toda a população guairense que no
local existe uma rotatória sem uma forma concreta de preferencial definida, o
que vem trazendo muitos constrangimentos a todos os motoristas que param
no local. Esta medida é de vital importância para a segurança tanto dos
motoristas como dos pedestres, devendo o poder público tomar providencias
imediatas para corrigir tal problema.
Na oportunidade, apresento os protestos de estima e
consideração.
Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 01 de novembro de 2019.

________________________________________
RAFAEL TALARICO
Vereador

INDICAÇÃO Nº 297, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2.019
SENHOR PRESIDENTE
EDVALDO DONISETI MORAIS, 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, que o campo de futebol
existente no Centro de lazer do Município venha a receber o nome do saudoso
guairense Nelson Bolsoni (Butti).
JUSTIFICATIVA:
Essa indicação se justifica tendo em vista, a grande
contribuição do Sr. Nelson Bolsoni para o esporte de Guaíra, sendo figura
marcante no próprio campo ao qual sugerimos a denominação de seu nome,
como forma de uma justa homenagem.
Na oportunidade, apresento os protestos de estima e
consideração.
Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 05 de novembro de 2019.

________________________________________
EDVALDO DONISETI MORAIS
Vereador

INDICAÇÃO Nº 298, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2.019
SENHOR PRESIDENTE
JOSÉ REGINALDO MORETTI, 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 manutenção dos
aparelhos climatizadores instalados no Velório Municipal.
JUSTIFICATIVA:
Esta indicação se justifica tendo em vista que os aparelhos
mencionados foram instalados recentemente, e já apresentam barulhos constantes,
que demonstram a necessidade de manutenção dos mesmos.
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Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 05 de novembro de 2019.

________________________________________
JOSÉ REGINALDO MORETTI
Vereador

INDICAÇÃO Nº 299, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2.019
SENHOR PRESIDENTE
EDVALDO DONISETI MORAIS, 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, que o campo de futebol
existente no Centro Social Urbano venha a receber o nome do saudoso
guairense RONIELISON NICOLAU DA SILVA.
JUSTIFICATIVA:
Essa indicação se justifica tendo em vista, a realização de
uma justa homenagem a este nobre cidadão de Guaíra, que sempre praticou o
bem, valorizou seus amigos e zelou pelos valores fundamentais da família
cristã.
Na oportunidade, apresento os protestos de estima e
consideração.
Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 06 de novembro de 2019.

________________________________________
EDVALDO DONISETI MORAIS
Vereador

INDICAÇÃO Nº 300, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2.019
SENHOR PRESIDENTE
MARIA ADRIANA BARBOSA DE OLIIVEIRA 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 manutenção dos aparelhos de
ar-condicionado do Centro de Especialidades Médicas do Município, assim como a
instalação destes mesmos aparelhos nos corredores de espera para consulta no
mesmo órgão.
JUSTIFICATIVA:
Tal pedido se justifica tendo em vista o precário estado de
conservação dos aparelhos que se encontram no local, sendo que vários não
funcionam. Há também a necessidade de instalação de novos aparelhos nos
corredores de espera para consulta, oferecendo um tratamento mais digno para a
população.
Na oportunidade, apresento os protestos de estima e consideração.
Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 07 de novembro de 2019.

________________________________________
MARIA ADRIANA BARBOSA DE OLIIVEIRA GOMES
Vereadora

