
 
Ata da 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guaíra-SP, na 4ª Sessão 

Legislativa da 17ª Legislatura aos dez dias do mês de novembro dois mil e vinte. 

 

Presidente:- José Reinaldo dos Santos Júnior. 

Vice Presidente:- Jorge Domingos Talarico. 

1º Secretário:- Rafael Talarico. 

2º Secretário:- José Reginaldo Moretti. 

 

Vereadores presentes: - Caio César Augusto, Cecílio José Prates, Edvaldo Doniseti Morais, 

Elynes Salomão Antonelli, Jorge Domingos Talarico, José Mendonça, José Reginaldo 

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

João Gregório e Rafael Talarico. Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte, no 

horário regimental das 20:00 horas, realizou-se a 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal 

de Guaíra - SP, na 4ª 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 declarou empossada a Vereadora Elynes 

Salomão Antonelli conforme convocação e termo de posse já assinado na secretaria da 

Câmara Municipal. Em seguida, colocou em votação a Ata da 18ª Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de Guaíra de dois mil e vinte, sendo aprovada por unanimidade dos 

vereadores presentes com direito a voto; Em votação a Ata da 11ª Sessão Extraordinária da 

Câmara Municipal de Guaíra de dois mil e vinte, 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: Leis 2.987 a 2.992; Decreto nº 5.789 a 5.795; Ofício nº 

417/20 (Respasse de Verbas); Ofício nº 165/2020 (Envio de Balancetes – Outubro/2020); 

EXPEDIENTE DE OUTROS: Ofício nº 393/40/20 da polícia militar contendo a relação de 

policiais militares da 4ª companhia que fazem jus a Gratificação do Convênio de Trânsito 

Municipal referente ao mês de outubro/2020; Encaminhamento do Decreto nº 10.540, de 

5/11/2020 – padrão mínimo do Siafic; EXPEDIENTE DE VEREADORES: Requerimento 

nº 125/20, de autoria da Vereadora Maria Adriana Barbosa de Oliveira Gomes, deferido e 

encaminhado; Requerimento nº 126/20, de autoria do Vereador Rafael Talarico, deferido e 

encaminhado; Requerimento nº 127/20, de autoria da Vereadora Ana Beatriz Coscrato 

Junqueira, deferido; Requerimento nº 128/20, de autoria de Vereadores à Câmara Municipal, 

deferido e encaminhado; Requerimento nº 129/20, de autoria da Vereadora Elynês Salomão 

Antonelli, deferido e encaminhado; Indicação nº 196/20, de autoria do Vereador José 

Reinaldo dos Santos Júnior, deferida e encaminhada; Indicação nº 197/20, de autoria da 

Vereadora Maria Adriana Barbosa de Oliveira Gomes, deferida e encaminhada; Indicação nº 

198/20, de autoria do Vereador Rafael Talarico, deferida e encaminhada; Indicação nº 199/20, 

de autoria do Vereador Rafael Talarico, deferida e encaminhada; Indicação nº 200/20, de 

autoria do Vereador Rafael Talarico, deferida e encaminhada; Indicação nº 201/20, de autoria 



 
do Vereador Rafael Talarico, deferida e encaminhada; EXPEDIENTE DA MESA: Projeto de 

Lei nº 06, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, que dispõe sobre a suplementação de 

dotações orçamentárias; EXPEDIENTE DAS COMISSÕES: Não houve; Após o expediente 

o Sr. Presidente consultou o Plenário se algum vereador desejava discutir o Requerimento nº 

126 de 27/10/2020, de autoria do vereador Rafael Talarico, que requer seja encaminhado 

ofício à Delegacia de Polícia do Município, Delegacia Seccional de Polícia de Barretos e 

Delegacia de Investigações Gerais de Barretos (DIG), contendo moção de congratulações ao 

trabalho desenvolvido pela Polícia Civil de nossa região, na operação contra grupo 

investigado por furtar e adulterar carros em Barretos. Não havendo quem quisesse discutir o 

requerimento foi automaticamente aprovado; ORDEM DO DIA: Iniciando a ordem do dia, 

o Senhor Presidente colocou em única votação o Requerimento nº 128, de autoria de 

Vereadores à Câmara Municipal, que requer a tramitação em regime de urgência especial do 

Projeto de Lei nº 06, de autoria da Mesa da Câmara, que dispõe sobre a suplementação de 

dotações orçamentárias. Colocado o requerimento em votação eletrônica foi aprovado por 

unanimidade dos vereadores com direito a voto; Em 2ª discussão e votação o Projeto de Lei 

nº 48, de autoria do Executivo Municipal, que altera os Anexos da Lei 2.813 de 30 de outubro 

de 2.017 (PPA 2018-2021) e da Lei 2.968 de 23 de junho de 2.020 (LDO 2021). Não havendo 

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; Em 1ª 

discussão e votação o Projeto de Lei nº 49, 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 2021. Não havendo quem quisesse se manifestar a respeito, o Sr. Presidente 

colocou-o em 1ª Votação Eletrônica, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores 

presentes com direito a voto; Em única discussão e votação o Projeto de Lei nº 06, de autoria 

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

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; 

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 José 

Mendonça, Cecílio José Prates, Rafael Talarico, Elynês Salomão Antonelli, Edvaldo Doniseti 

Morais (Tribuna), Jorge Domingos Talarico (Tribuna) e José Reinaldo dos Santos Júnior 

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, dez de novembro de dois mil e vinte. 

 

 

 

                José Reinaldo dos Santos Júnior               Rafael Talarico 

                              Presidente                                                   1º Secretário   



 

 

 

 

 

   REQUERIMENTO N.º 130, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2.020 
 
   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- Relação contendo os imóveis não construídos, 
pertencentes ao Município de Guaíra, com o endereço 
completo do mesmo. 

  
 

Nestes Termos.  
Pede deferimento.  

 
Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 18 de novembro de 2020. 

 
 
 
 

 
EDVALDO DONISETI MORAIS  

Vereador 
 
 
 

 



 
INDICAÇÃO Nº 202, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2.020 

 
SENHOR PRESIDENTE 
 

ELYNES SALOMÃO ANTONELLI, 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, o recape da Avenida 9, na 
região central da cidade, no trecho compreendido entre as Ruas 2 e 02 
                              

JUSTIFICATIVA: 
 
                             Esta indicação se justifica tendo em vista que referida via se 
encontra em péssimo estado de conservação, com vários buracos e com cascalho 
solto, o que vem comprometendo a segurança de todos os moradores do local. 
 
   Nestes termos, pede deferimento. 
 
   Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 06 de novembro de 2020. 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
ELYNES SALOMÃO ANTONELLI 

Vereadora 
 



 

 

 

 

 

INDICAÇÃO Nº 203, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2.020 

 
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 antigo sistema de 
iluminação de LED existente no Lago Maracá venha a ser instalado na pista esportiva 
da Reserva do Bairro Taís (Mata do Taís). 
 
   JUSTIFICATIVA: 
 
   Esta indicação se justifica tendo em vista que um novo e 
moderno sistema de iluminação com LED foi instalado no Lago Maracá, existindo um 
sistema antigo instalado em alguns pontos do local, que pode ser reaproveitado na 
Mata do Taís, que ainda não conta com sistema de iluminação. 
  
 
     Na oportunidade, apresento os protestos de estima e 
consideração. 
    

Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 13 de novembro de 2020. 
 
 

 
 

________________________________________ 
EDVALDO DONISETI MORAIS 

Vereador 
 


