Câmara Municipal de Guará
Estado de São Paulo
Ata da décima segunda sessão ordinária da quarta sessão legislativa da décima sexta
legislatura da Câmara Municipal de Guará, Estado de São Paulo.
Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis (2016), às 20:00
horas, realizou-se na sede da Câmara Municipal de Guará, Estado de São Paulo, a décima
segunda sessão ordinária da quarta sessão legislativa da décima sexta legislatura, sob a
presidência da Vereadora Ana Maria Figueiredo Cruz. Feita a chamada regimental, foi
constatada a presença dos seguintes Vereadores: Ana Maria Figueiredo Cruz, Ângela
Aparecida Paulino Soares, Fabiano de Freitas Figueiredo, Arsênio Amaro Dias,
Aparecido José da Silva, Maria Amélia Furtado de Paula e Silva, Fabiana Junqueira
Seribeli, Antônio dos Reis da Silva Almeida, Luiz Carlos Batista Filho e Roberto Dias.
Deixou e comparecer o Vereador Vinicius Magno Filgueira. Havendo número legal, a
Presidente invocou a proteção Divina e declarou aberta a presente sessão. A Senhora
Presidente convidou a Vereadora Fabiana Junqueira Seribeli para ocupar lugar a mesa,
em razão da ausência do Vereador Vinicius Magno Filgueira, Primeiro Secretário.
Expediente: Foi feita a leitura das seguintes proposições:
Ata do dia 01/08/2016 (11ª ordinária).
Discussão da ata do dia 01/08/2016 (11ª ordinária).
Ninguém fez uso da palavra.
Votação da ata do dia 01/08/2016 (10ª ordinária), sendo aprovada
por unanimidade dos presentes.
Projeto de Lei nº 08/2016 - PM (enviado às comissões
competentes).
Projeto de Lei nº 09/2016 – PM (enviado às comissões
competentes).
Projeto de Lei nº 10/2016 – PM (enviado às comissões
competentes).
Projeto de Lei nº 11/2016 – CM (enviado às comissões
competentes).
Projeto de Decreto nº 17/2016 – CM (enviado às comissões
competentes).
Projeto de Decreto nº 18/2016 – CM (enviado às comissões
competentes).
Moção de Apoio nº 02/2016 – CM.
Discussão da Moção de Apoio nº 02/2016 – CM.
Ninguém fez uso da palavra.
Votação da Moção de Apoio nº 02/2016, sendo aprovada por
unanimidade dos presentes.
Indicação nº 33/2016.
Nada mais.
A Senhora Presidente declarou aberta a Tribuna Livre.
Usaram a palavra os seguintes Vereadores:
Maria Amélia Furtado de Paula e Silva: noticiou a existência de
“faque”, utilizado por pessoas com intuito de prejudicar cidadãos de bem. Disse que é
frustrante tal atitude na disputa eleitoral. São atitudes de pessoas que não tem coragem de
mostrar o rosto. A democracia exige que haja respeito e que realmente necessárias
mudanças nos comportamentos. É preciso respeitas as pessoas e que a verdade prevaleça.
Necessário respeitar as regras regimentais e leis pertinentes. Salientou que é preciso que o
parecer do TCE das contas do Executivo de 2012 seja colocado em votação, para
atendimento da lei.
Ninguém mais fez uso da palavra.
Nada mais havendo a tratar no Expediente, passou-se para a
Ordem do Dia.
1ª discussão do Projeto de Lei nº 06/2016 – PM (LDO 2017).
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Ninguém fez uso da palavra.
1ª votação do Projeto de Lei nº 06/2016 – PM (LDO 2017), sendo
aprovado por unanimidade dos presentes.
1ª discussão do Projeto de Lei Complementar nº 03/2016 – CM.
Ninguém fez uso da palavra.
1ª votação do Projeto de Lei Complementar nº 03/2016 – CM,
sendo aprovado por unanimidade dos presentes.
Discussão do Projeto de Lei nº 08/2016 – CM.
Usaram a palavra os seguintes Vereadores:
Fabiano de Freitas Figueiredo: deu os devidos esclarecimentos
acerca da proposição.
Fabiana Junqueira Seribeli: disse que concorda com o projeto,
apesar de não concordar com as cores indicadas.
Ninguém mais fez uso da palavra.
Votação do Projeto de Lei nº 08/2016 – CM, sendo aprovado por
unanimidade dos presentes.
Discussão do Projeto de Lei nº 09/2016 – CM.
Ninguém fez uso da palavra.
Votação do Projeto de Lei nº 09/2016 – CM, sendo aprovado por
unanimidade dos presentes.
Discussão do Projeto de Decreto nº 16/2016 – CM.
Ninguém fez uso da palavra.
Votação do Projeto de Decreto nº 16/2016 – CM, sendo aprovado
por unanimidade dos presentes.
Nada mais havendo a tratar na Ordem do Dia, passou-se para as
Explicações Pessoais.
Usaram a palavra os seguintes Vereadores:
Aparecido José da Silva: disse que em relação ao Projeto de Lei
nº 08/2016 – CM, o qual realmente importante, as cores da bandeira municipal deveriam
ter sido adotadas como padrão para pintura dos prédios públicos.
Antônio dos Reis da Silva Almeida: deu as devidas explicações
acerca do Projeto de Lei Complementar nº 03/2016 – CM.
Fabiana Junqueira Seribeli: justificou seu voto contrário ao
Projeto de Lei Complementar nº 03/2016 – CM.
Fabiano de Freitas Figueiredo: consignou que a prorrogação de
15 dias proposta no Projeto de Lei Complementar nº 03/2016 – CM, não implica
necessariamente em totalizar 30 dias. Deu esclarecimentos acerca da Moção de Apoio nº
02/2016 e do Projeto de Lei nº 10/2016 – CM.
Ana Maria Figueiredo Cruz: deu os devidos esclarecimentos
acerca das denominações de ruas, através do Projeto de Lei nº 10/2016 – CM.
Luiz Carlos Batista Filho: pediu explicações acerca da ausência
do Vereador Vinicius Magno Filgueira.
A Senhora Presidente deu os devidos esclarecimentos.
Maria Amélia Furtado de Paula e Silva: disse que todo Vereador
tem direito de viajar, todavia, também é um direito dos demais Vereadores terem
conhecimento, pois é questão pública.
Ninguém mais fez uso da palavra.
Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou
encerrada a presente sessão. Eu, Ângela Aparecida Paulino Soares, 2ª Secretária, redigi a
presente ata (art. 36, I do Regimento Interno). Eu, Fabiana Junqueira Seribeli, 1ª
Secretária em exercício, supervisionei (art. 36, I do Regimento Interno) a presente ata,
que após lida e achada conforme, será assinada pela Mesa.
Câmara Municipal de Guará/SP, 22/08/2016.
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