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Ata da 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guaíra-SP, na 3ª Sessão 

Legislativa da 17ª Legislatura aos vinte e seis dias do mês novembro 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 

Mendonça, José Reginaldo Moretti, Maria Adriana Barbosa Oliveira Gomes, Moacir João 

Gregório e Rafael Talarico. Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, 

no horário regimental das 20:00 horas, realizou-se a 20ª Sessão Ordinária da Câmara Muni-

cipal de Guaíra - SP, na 3ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Inicialmente, o Sr. Presi-

dente 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 levan-

tarem 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 19ª Sessão Ordinária da Câmara Muni-

cipal 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. Presi-

dente determinou ao 1º secretário da mesa que procedesse com a leitura do EXPEDIENTE 

DO PREFEITO: Projeto de Lei nº 48, de autoria do Executivo Municipal, que Institui o Plano 

de Mobilidade Urbana, nos termos do art. 117, inciso I, alínea “i”, da Lei Complementar 

Municipal nº 2882, de 07 de março de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 49, 

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

e da outras providências; Lei Ordinária Municipal nº 2935 de 13 de novembro de 2019; De-

cretos 5.510 a 5.520; Ofício nº 166/2019 do Deágua (Envio de Balancete do mês de outu-

bro/2019); Ofício nº 508/19 (Assunto: Processos Licitatórios); Balancete da Câmara do Mês 

de Outubro/2019; Ofício 501/2019 (Resposta ao Requerimento nº 147/2019 de autoria da 

vereadora Ana Beatriz Coscrato Junqueira); Ofício nº 516/19 solicitando dilação de prazo 

para encaminhamento das informações solicitadas através do requerimento 150/19; Ofício nº 

083/2019 encaminhado pelo Secretário Municipal de Saúde em resposta a Ofício Especial de 

autoria dos Vereadores Moacir João Gregório, Ana Beatriz Coscrato Junqueira e Maria Adri-

ana Barbosa de Oliveira Gomes; EXPEDIENTE DE OUTROS: Convite para o encerramento 

do Curso Programa de Educação para o Trabalho – Novas Conexões, realizado em parceria 

com o Grupo Colorado e a Instituição SOGUBE; Convite encaminhado pela Frente Parla-

mentar da Agropecuária para o evento “Balanço e Perspectivas do Setor Agro”;  Ofício nº 

5062 encaminhado pela Câmara Municipal de Marília (Assunto: Moção de Reconsideração); 

Ofício nº 2.692/2019 encaminhado pelo Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do 
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Estado de São Paulo (Assunto: Convite para inauguração da sede própria da Unidade Regi-

onal de Ituverava que ocorrerá dia 06/12/2019); Ofício encaminhado pelo Cartório do Corpo 

de Auditores (C.C.A.) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo encaminhando cópia 

da sentença proferida no Processo TCA-010535/026/04 (Contas do Deágua do Exercício de 

2016); Ofício OAB nº 445/2019 (Solicitação do Plenário para palestra e entrega de carteira 

profissional); Ofício nº 13/19 do Conselho Municipal de Proteção e Defesa aos Animais 

(CMPDA) (Assunto: Convite para Reunião Ordinária); EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Requerimento nº 151/19, de autoria da vereadora Maria Adriana Barbosa de Oliveira Gomes, 

deferido e encaminhado; Requerimento nº 152/19, de autoria da vereadora Ana Beatriz Cos-

crato Junqueira, deferido e encaminhado; Requerimento nº 153/19, de autoria dos vereadores 

Moacir João Gregório, Ana Beatriz Coscrato Junqueira e Maria Adriana Barbosa de Oliveira 

Gomes, deferido e encaminhado; Requerimento nº 154/19, de autoria da vereadora Ana Be-

atriz Coscrato Junqueira, deferido e encaminhado; Requerimento nº 155/19, de autoria dos 

vereadores Moacir João Gregório, Ana Beatriz Coscrato Junqueira e Maria Adriana Barbosa 

de Oliveira Gomes, deferido e encaminhado; Requerimentos nº 156/19 e 157/19, ambos de 

autoria da vereadora Ana Beatriz Coscrato Junqueira, deferidos e encaminhados; Requeri-

mento nº 158/19, de autoria da vereadora Maria Adriana Barbosa de Oliveira Gomes, defe-

rido e encaminhado; Requerimentos nº 159/19 e 160/19, ambos de autoria da vereadora Ana 

Beatriz Coscrato Junqueira, deferidos e encaminhados; Requerimento nº 161/19, de autoria 

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

nº 301/19, de autoria da Vereadora Maria Adriana Barbosa de Oliveira Gomes, deferida e 

encaminhada; Indicações nº 302/19 e 303/19, ambos de autoria do Vereador Moacir João 

Gregório, deferidas e encaminhadas; 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 vota-

ção o Requerimento nº 16, de autoria de Vereadores à Câmara Municipal, que requer urgência 

especial na tramitação do Projeto de Lei do Executivo nº 49, de autoria do Executivo Muni-

cipal, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências 

Colocado em Votação Simbólica (Eletrônica) o requerimento foi aprovado por unanimidade 

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

40, de autoria do Executivo Municipal, que estima Receita e Fixa a Despesa do Município 

de Guaíra, Estado de São Paulo para o exercício Financeiro de 2020. Não havendo quem 

quisesse se manifestar a respeito, o Sr. Presidente colocou em 2ª Votação Simbólica 

(Eletrônica), sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes com direito a voto;  

Em 2ª discussão e votação o Projeto de Lei nº 41, de autoria do Executivo Municipal, que 

altera os Anexos da Lei nº 2.915, de 26 de junho de 2019 (LDO-2020). Não havendo quem 

quisesse se manifestar a respeito, o Sr. Presidente colocou em 2ª Votação Simbólica (Eletrô-

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

discussão e votação o Projeto de Lei nº 42, de autoria do Executivo Municipal, que altera os 

Anexos da Lei 2.813 de 30 de outubro de 2017 (PPA 2018-2021). Não havendo quem qui-

sesse se manifestar a respeito, o Sr. Presidente colocou em 2ª Votação Simbólica (Eletrônica), 
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sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes com direito a voto; Em única 

discussão e votação o Projeto de Lei nº 49, 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 em Votação Simbólica (Eletrônica), 

sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes com direito a voto; Dando pros-

seguimento ao trabalho o Sr. Presidente passou para as Explicações Pessoais; EXPLICA-

ÇÕES PESSOAIS: Iniciando as explicações pessoais, o Sr. Presidente, colocou a palavra à 

disposição dos Senhores Vereadores inscritos na mesma. Os Vereadores Jorge Domingos Ta-

larico (Tribuna), Ana Beatriz Coscrato Junqueira (Tribuna), Moacir João Gregório (Tribuna), 

José Mendonça, Edvaldo Doniseti Morais (Tribuna), Maria Adriana Barbosa de Oliveira Go-

mes (Tribuna), Cecílio José Prates, Caio César Augusto (Tribuna), Francisco de Sousa Lima, 

Rafael Talarico (Tribuna), e 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 e seis de novembro de dois mil e 

dezenove. 

 

 

 

 

                 José Reginaldo Moretti                Jorge Domingos Talarico 

                           Presidente                                                      1º Secretário  





















































 

 

 

 

 

   REQUERIMENTO N.º 163, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2.019. 
 
 
   ANA BEATRIZ COSCRATO JUNQUEIRA, 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: 
 
 
CONSIDERANDO, a visita realizada na Santa Casa de miseriocórdia, e as dúvidas 
existentes sobre a operação do hospital, devem ser enviadas as seguintes 
informações: 
 
 
1- Cópia integral das prestações de contas dos valores municipais realizados para a 
Santa Casa de Misericórdia de Guaíra, nos últimos 12 meses; 
2- Estatisticas do número de pacientes intenados nos últimos 12 meses, contendo 
número de internações, internações decorrentes de convênios e internações 
determinadas por especialidades; 
3- Valor recebido mês a mês, nos últimos 12 meses, referentes a contratualização da 
Prefeitura, SUS e convênios; 
4- Ultimos 3 relatórios  do COREN, contendo o dimensionamento de pessoal sugerido 
pelo conselho; 
5- Contrato de trabalho da funcionária Luciana Lima, e todas as suas alterações desde 
a sua contratação; 
6- Relatório das últimas 3 visitas do CREMESP, Vigilância Sanitária Estadual e 
Vigilância Sanitária Municipal; 
7- Escala dos últimos 06 meses de trabalho de todos os funcionários da Santa Casa 
(enfermagem, raio-x, lavanderia, recepeção, administração, portaria, farmácia e etc); 
8- Escala dos últimos 06 meses de trabalho dos médicos especialistas e dos médicos 
que realizam plantões no Pronto Atendimento; 
9- Cópia do ultimo díssidio coletivo de todas as categorias de funcionários da entidade, 
e qual a previsão de concessão do reajuste de cada um deles; 
10- Cópia do Certificado de Técnico da ANVISA que garante a qualidade do oxigênio 
produzido pela usina adquirida recentemente pela Santa Casa; 
11- Relatório de horas-extras pagas nos últimos 6 meses, contendo suas respectivas 
justificativas; 
12- Quem é a enfermeira técnica responsável pela maternidade do hospital e quais 
ações ela realiza junto às gestantes; 
13- Quem é a enfermeira técnica responsável pela CTI e quais ações ela realiza junto 
aos pacientes; 
14- Número de pacientes transferidos via CROSS, nos últimos 12 meses; 



 

 

 

 

 

15- Quantos ultrassons existem atualmente funcionando na Santa Casa e quais 
médicos são responsáveis pelo(s) aparelho(s); Qual o modelo de tais aparelhos; Em 
qual setor da Santa Casa está(ão) alocados; 
 

Nestes Termos.  
Pede deferimento.  
 

 
Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 26 de novembro de 2019. 

 
 
 
 
 

 
ANA BEATRIZ COSCRATO JUNQUEIRA  

Vereadora 



 

 

 

 

 

   REQUERIMENTO N.º 164, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2.019. 
 
   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 atual andamento para a realização de obra de 
construção do reservatório de água do Bairro Tônico Garcia?  

 
 

Nestes Termos.  
Pede deferimento.  

 
Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 26 de novembro de 2019. 

 
 
 
 

 
MARIA ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA GOMES  

Vereadora 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

   REQUERIMENTO N.º 165, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2.019. 
 
   ANA BEATRIZ COSCRATO JUNQUEIRA, 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- A Prefeitura autorizou a realização de evento nas 
proximidades da escultura da artista Tomie Ohtake, no Parque 
Ecológico Maracá, entre os dias 30/11 e 01/12? Se sim, para 
quem foi autorizado tal evento, e qual era a natureza do 
mesmo? Quais providências estão sendo tomadas para 
responsabilizar os responsáveis pelos danos causados no 
local? 

 2- Se tal evento não foi autorizado pela Prefeitura, quais 
providências estão sendo tomadas para identificação dos 
causadores de danos no local? Já existem suspeitos de terem 
realizado tais danos ao patrimônio público? 

 
Nestes Termos.  
Pede deferimento.  

 
Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 02 de dezembro de 2019. 

 
 
 
 

 
ANA BEATRIZ COSCRATO JUNQUEIRA  

Vereadora 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

   REQUERIMENTO N.º 166, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2.019. 
 
   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- Cópia integral do processo licitatório, que foi relizado nessa 
gestão, para o termino da obra da Estação de Tratamento de 
Esgoto – ETE, incluindo todas as medições realizadas na obra 
para fins de pagamento. 

 
Nestes Termos.  
Pede deferimento.  

 
Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 02 de dezembro de 2019. 

 
 
 
 

 
MOACIR JOÃO GREGÓRIO  

Vereador 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

   REQUERIMENTO N.º 167, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2.019. 
 
   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- Quais providências estão sendo tomadas para o 
preenchimento da vaga de médico do Programa Saúde da 
Família referente a área 1? 

 
Nestes Termos.  
Pede deferimento.  

 
Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 02 de dezembro de 2019. 

 
 
 
 

 
MARIA ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA GOMES  

Vereadora 
 
 
 

 



 
 

REQUERIMENTO Nº 168, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

SENHOR PRESIDENTE 

    Os Vereadores abaixo assinados, representando o mínimo 

de 1/3 dos membros desta Casa de Leis, conforme o inciso I, letra b, do Artigo 140 do 

Regimento Interno, requerem a Vossa Excelência, após ouvir o Douto Plenário, que o 

Projeto de Lei n. 50/2019 (ALTERA AS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS N. 2.640 

DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013, E N. 2.643 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013 E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS), e Projeto de Lei n. 51 (Remaneja recurso do orçamento 

vigente), ambos de autoria da Executivo Municipal, tramite em regime de urgência 

especial. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

    Temos a honra de submeter à apreciação dos Nobres Pares 

desta Casa de Leis o requerimento acima, que requer a tramitação em regime de urgência 

do projeto supracitado. 

    A referida urgência especial é necessária para que o 

disposto no projeto em pauta entre em vigor o mais breve possível, já que existe 

necessidade de que o reajuste do DEAGUA entre em vigor em janeiro de 2020, evitando 

que a autarquia venha a se encontrar em situação deficitária, e o remanejamento se faz 

necessário para o encerramento do exercício de 2019. 

 

  Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 06 de dezembro de 2019. 

 

 



 

 

 

 

 

   REQUERIMENTO N.º 169, DE 06 DE DEZEMBRO 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 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 pago mensalmente para os servidores públicos 
municipais como gratificação? Especificar o valor mês a mês 
no ano de 2019. 

 2- Qual o percetual corresponde a tais valores pagos em cada 
mês, em relação ao total da folha de pagamento da prefeitura? 

 3- Relação contendo todas as gratificações da Prefeitura, hoje 
existentes, seu percentual e o objeto da mesma. 

 
Nestes Termos.  
Pedem deferimento.  

 
Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 06 de dezembro de 2019. 

 
 
 
 
                                       MOACIR JOÃO GREGÓRIO 
                                                      Vereador 
                               
 
 
 
                                ANA BEATRIZ COSCRATO JUQUEIRA 
                                Vereadora 
 
 
 
                      MARIA ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA GOMES 
                                Vereadora 



 

 

 

  

INDICAÇÃO Nº 304, DE 25 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, que o prédio onde está instalada 
a Secretaria Municipal de Agricultura, venha a receber o nome do saudoso guairense 
Hirofumi Kage. 
 
   JUSTIFICATIVA: 
 

Tal pedido se justifica tendo em vista a grande colaboração que 
este nobre guairense deu para a agricultura de nossa cidade, tendo seu nome 
vinculado por vários anos ao CEPAR, cabendo esta homenagem, já que o referido 
centro não existe mais. 

   
   Na oportunidade, apresento os protestos de estima e 
consideração. 
 
      Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 25 de novembro de 2019. 
 
 
 
 

________________________________________ 
JOSÉ REGINALDO MORETTI  

Vereador 
 



 
 

INDICAÇÃO Nº 305, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2 019 
 
 

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, que o chafariz do Lago Maracá 
venha a ser enfeitado para as festas de final de ano. 
 
   JUSTIFICATIVA: 
    
   Esta indicação se justifica tendo em vista que as festividades 
de fim de ano estão chegando, e nossa cidade precisa estar devidamente 
preparada para acolher todos guairense e turistas que estiverem presentes em 
nosso belo município. 
 
   Na oportunidade, apresento os protestos de estima e 
consideração. 
 
   Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 26 de novembro de 2019. 
 
 
 
 

________________________________________ 
CAIO CÉSAR AUGUSTO  

Vereador 
 



 

 

 

 

 

INDICAÇÃO Nº 306, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2.019 

 
SENHOR PRESIDENTE 

 
JOSÉ REGINALDO MORETI, 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 um próprio público de 
destaque no município, venha a receber o nome do saudoso guairense LUIZ 
ROBERTO BONJORNO. 
 
   JUSTIFICATIVA: 
 
   Esta indicação se justifica tendo em vista que este nobre cidadão 
de Guaíra se destacou exercendo a advocacia em nossa cidade, exercendo sua 
função com grande eficiência e capacidade, cabendo a realização desta merecida 
homenagem. 
  
 
     Na oportunidade, apresento os protestos de estima e 
consideração. 
    

Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 27 de novembro de 2019. 
 
 
 

 
 

________________________________________ 
JOSÉ REGINALDO MORETTI 

Vereador 
 



 

 

 

 

 

INDICAÇÃO Nº 307, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2.019 

 
SENHOR PRESIDENTE 

 
ANA BEATRIZ COSCRATO JUNQUEIRA, 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 realização de obra a de 
ampliação dos bueiros (bocas de lobo), existentes no cruzamento da Avenida Gabriel 
Garcia Leal com a Rua 12. 
 
   JUSTIFICATIVA: 
 

Tal pedido se justifica tendo em vista que os sistemas de 
escoamento de águas pluviais existentes no local, não estão suportando a vazão das 
chuvas, causando graves alagamentos, que atingem até mesmo estabelecimentos 
comerciais locais. 

   Na oportunidade, apresento os protestos de estima e 
consideração. 

   Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 29 de novembro de 2019. 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
ANA BEATRIZ COSCRATO JUNQUEIRA 

Vereadora 
 



 

 

 

 

 

INDICAÇÃO Nº 308, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2.019 

 
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 do programa de 
divulgação, em seu sítio oficial e por cartazes afixados em órgãos de saúde, do 
benefício contido no artigo 473, XII da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que 
prevê a possibilidade de o trabalhador realizar exames preventivos de câncer, sem 
ter prejuízo de seus rendimentos, por até três dias por ano, desde que comprovada a 
realização. 
 
   JUSTIFICATIVA: 
 

Tal pedido se justifica tendo em vista a necessidade de 
divulgação da referida lei, além do uso das mídias sociais e do site oficial do 
Munícipio, sendo realizada também, por meio de cartazes informativos a serem 
afixados nas unidades de básicas de saúde, nas escolas públicas municipais, e em 
demais repartições públicas municipais e que atendem a população em geral, nos 
meses de outubro e novembro de cada ano. 

   Na oportunidade, apresento os protestos de estima e 
consideração. 

   Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 02 de dezembro de 2019. 
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