
 
Ata da 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guaíra-SP, na 4ª Sessão 

Legislativa da 17ª Legislatura aos vinte e quatro 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: - Ana Beatriz Coscrato Junqueira, Caio César Augusto, Cecílio José 

Prates, Edvaldo Doniseti Morais, 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 vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e 

vinte, no horário regimental das 20:00 horas, realizou-se a 20ª 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, colocou em votação a Ata da 19ª Sessão 

Ordinária 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 2.993 e 2.994; Decretos 5.796 a 5.799; 

Ofício nº 427/2020 solicitando dilação de prazo para encaminhamento das informações 

solicitadas através do requerimento 125 do ano de 2020; Ofício nº 173/2020 do Deágua 

(Assunto: Edital referente a outubro/2020); Ofício nº 431/2020 (Resposta ao Requerimento 

nº 125/2020, de autoria da vereadora Maria Adriana Barbosa de Oliveira Gomes); Ofício nº 

434/2020 (Processos Licitatórios); EXPEDIENTE DE OUTROS: Ofício 478/2020 da 

Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã encaminhando Requerimento nº 18/2020; 

Ofício nº 872/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente ao Processo TC 

000050/017/17; E-mail do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Envio de declaração de 

regularidade de pagamento de precatórios ao TRF3); EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 202/20, de autoria do Vereador Elynês Salomão Antonelli, deferida e 

encaminhada; Indicação nº 203/20, de autoria do Vereador Edvaldo Doniseti Morais; 

EXPEDIENTE DA MESA: Balancete da Câmara do mês de outubro de 2020; EXPEDIENTE 

DAS COMISSÕES: Não houve; ORDEM DO DIA: Iniciando a ordem do dia, o Senhor 

Presidente colocou em 2ª 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. Os Vereadores José Reginaldo Moretti e Edvaldo 

Doniseti Morais usaram a palavra para apresentar suas explicações pessoais as quais estão 

registradas em DVD, na data supra; 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; 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 Reginaldo Moretti, Rafael Talarico, Jorge Domingos Talarico, 

Caio César Augusto, Moacir João Gregório, Maria Adriana Barbosa de Oliveira Gomes 

(Tribuna), Ana Beatriz Coscrato Junqueira (Tribuna), Edvaldo Doniseti Morais (Tribuna) e 

José Reinaldo dos Santos Júnior (Tribuna) 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 quatro de novembro de dois mil e vinte. 

 

 

 

 

 

 

                José Reinaldo dos Santos Júnior               Rafael Talarico 

                              Presidente                                                   1º Secretário   



















































 

 

 

 

 

   REQUERIMENTO N.º 131, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2.020. 
 
   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 a atual situação da parceria entre a Prefeitura e a 
Policia Civil para implantação da atividade delegada? 

 
 

Nestes Termos.  
Pede deferimento.  

 
Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 26 de novembro de 2020 . 

 
 
 
 

 
RAFAEL TALARICO  

Vereador 
 
 
 

 



 
 

REQUERIMENTO Nº 132, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

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. 55/2020 (ATUALIZA A LEGISLAÇÃO DO ISSQN DO MUNICÍPIO), 

Projeto de Lei n. 56/2020 (INCLUI ÁREA PARA COBRANÇA DE IPTU),  Projeto de 

Lei n. 57/2020 (ALTERA AS LEIS 2.640/13 e 2.643/13 – REAJUSTE POR AGÊNCIA 

REGULADORA DEAGUA), e o Projeto de Lei n. 58/2020 (AUXÍLIO FINANCEIRO 

PARA O DEAGUA), todos de autoria da Executivo Municipal, tramitem 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 

dos projetos supracitados. 

    A referida urgência especial é necessária para que o 

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

realizará sua última sessão ordinária do ano. 

 

  Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 04 de dezembro de 2020. 

 

 



 
INDICAÇÃO Nº 204, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2.020 

 
 

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 recape da parte final da 
Avenida Perimetral do Bairro Eldorado, assim como a limpeza e manutenção do 
bueiro existente no mesmo local. 
 
                             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, 30 de novembro de 2020. 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
RAFAEL TALARICO 

Vereador 



 
INDICAÇÃO Nº 205, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2.020 

 
 

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 a estrada rural próxima a 
Fazenda Rosário, que liga as Vicinais Joaquim Garcia Franco e Cap. José Custódio 
de Léllis e Silva, receba o nome do saudoso guairense Mozart Rodrigues. 
 
                             JUSTIFICATIVA: 
 
                             Esta indicação se justifica tendo em vista que este nobre 
cidadão de Guaíra se destacou exercendo a atividade empresarial e política em 
nossa cidade, exercendo sua função com grande eficiência e capacidade, cabendo 
a realização desta merecida homenagem. 
 
 
   Nestes termos, pede deferimento. 
 
   Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 30 de novembro de 2020. 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
RAFAEL TALARICO 

Vereador 



 

 

 

 

 

INDICAÇÃO Nº 206, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2.020 

 
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 a Praça existente entre as 
Ruas 24 e 26, nas proximidades da escola Enoch Garcia Leal, venha a receber o 
nome do saudoso guairense JOSÉ TALARICO. 
 
   JUSTIFICATIVA: 
 
   Esta indicação se justifica tendo em vista que este nobre cidadão 
de Guaíra teve grande na atividade política, gerando diversas contribuições para a 
população de nossa cidade. Assim tal homenagem se faz justa, e propicia a 
denominação de um importante próprio público.  
  
     Na oportunidade, apresento os protestos de estima e 
consideração. 
    

Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 30 de novembro de 2020. 
 
 

 
 

________________________________________ 
RAFAEL TALARICO 

Vereador 
 



 

 

 

 

 

INDICAÇÃO Nº 207, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2.020 
 

SENHOR PRESIDENTE 
 

EDIVALDO 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, a instalação de sistema de 
iluminação pública na Rua Miguel Borges Leite e na Rua José Luís Masson, ambas 
nas proximidades da empresa Só Fruta LTDA, situadas no Anel Viário Júlio Rubim. 
 
   JUSTIFICATIVA: 
 
   Esta indicação se justifica tendo em vista que os próprios 
públicos do município devem ser devidamente estruturados, sendo que o Poder 
Público deve buscar melhorar as condições oferecidas para todos os cidadãos, e para 
a economia do município. 

  
   Na oportunidade, apresento os protestos de estima e 
consideração. 
 
      Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 03 de dezembro de 2020. 
 
 
 
 

________________________________________ 
EDVALDO DONISETI MORAIS 

Vereador 
 



 
 

INDICAÇÃO Nº 208, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2 020 
 

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 decoração de 
natal na Praça São Sebastião, e da região central da cidade. 
 
   JUSTIFICATIVA: 
    
   Esta indicação se justifica tendo em vista que, no último ano, 
a Prefeitura Municipal realizou um excelente trabalho na realização de decoração 
e eventos para o fim de ano, devendo tais ações serem repetidas para as 
festividades de 2020. 
 
   Na oportunidade, apresento os protestos de estima e 
consideração. 
 
   Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 03 de dezembro de 2020. 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
CAIO CÉSAR AUGUSTO  

Vereador 
 



 
 

INDICAÇÃO Nº 209, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2 020 
 

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 implantação de faixas para 
pedestres em todas as agências bancárias instaladas no município. 
 
   JUSTIFICATIVA: 
    
   Esta indicação se justifica tendo em vista que os referidos 
locais são caracterizados por grande movimento de pessoas e veículos, o que 
coloca em risco a vida dos usuários das agências, de modo que a instalação de 
equipamentos de segurança no local, podem salvar diversas vidas e permitir que 
todos os clientes transitem em segurança pelas mesmas. 
 
   Na oportunidade, apresento os protestos de estima e 
consideração. 
 
   Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 03 de dezembro de 2020. 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
CAIO CÉSAR AUGUSTO  

Vereador 
 



 

 

 

 

 

INDICAÇÃO Nº 210, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2.020 

 
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 serviço de 
manutenção e limpeza das valetas de escoamento de águas pluviais existentes no 
Bairro COHAB II. 
 
   JUSTIFICATIVA: 
 
   Esta indicação se justifica tendo em vista que a referida estrutura 
está entupida, e constantemente apresenta casos de acúmulo de água, o que 
compromete o fluxo de veículos no local, e compromete as condições sanitárias 
adequadas para os moradores da região. 
  
 
     Na oportunidade, apresento os protestos de estima e 
consideração. 
    

       Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 03 de dezembro de 2020. 
 
 

 
 

________________________________________ 
RAFAEL TALARICO 

Vereador 
 



 
INDICAÇÃO Nº 211, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2.020 

 
SENHOR PRESIDENTE 
 

MOACIR JOÃO GREGÓRIO, 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 estudo para a 
retirada de uma árvore, que está comprometendo a segurança dos usuários, na 
Praça Júlio Bondezam, na Avenida José Cavenaghi com a Avenida 35. 
  

JUSTIFICATIVA: 
  

Esta indicação se justifica tendo em vista que os galhos das 
referidas árvores estão indevidamente extensos, comprometendo a segurança da 
população local, e até mesmo para a infraestrutura de energia elétrica e 
iluminação pública. 
 
   Nestes termos, pede deferimento. 
 
   Sala Cap. José Custódio de Léllis e Silva, 03 de dezembro de 2020. 
 
 
 
 

________________________________________ 
MOACIR JOÃO GREGÓRIO  

Vereador 


