Câmara Municipal de Guará
Estado de São Paulo
Ata da décima quinta sessão ordinária da quarta sessão legislativa da décima
sexta legislatura da Câmara Municipal de Guará, Estado de São Paulo.
Aos três dias do mês de outubro 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 quinta 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, Maria Amélia
Furtado de Paula e Silva, Fabiana Junqueira Seribeli, Aparecido José da Silva,
Antônio dos Reis da Silva Almeida, Luiz Carlos Batista Filho e Vinicius Magno
Filgueira. Deixou de comparecer o Vereador Roberto Dias. Havendo número
legal, a Presidente invocou a proteção Divina e declarou aberta a presente sessão.
Expediente: Foi feita a leitura das seguintes proposições:
Ata do dia 19/09/2016 (14ª ordinária).
Discussão da ata do dia 19/09/2016 (14ª ordinária).
Usaram a palavra os seguintes Vereadores:
Maria Amélia Furtado de Paula e Silva: solicitou a
retificação da ata, para que dela não conste existência de tumulto durante a sessão.
Tal solicitação é feita para que fique demonstrado que não havia tumulto capaz de
ensejar o encerramento antecipado da sessão e que esta foi sim encerrada de forma
que contrariou os dispositivos regimentais desta Casa de Leis.
Foi colocado em votação o requerimento de retificação da
ata da Vereadora Maria Amélia Furtado de Paula e Silva, sendo aprovado por seis
votos contra três. Votaram contra os Vereadores Fabiana Junqueira Seribeli,
Ângela Aparecida Paulino Soares e Vinicius Magno Filgueira.
Vinicius Magno Filgueira: solicitou para constar em ata que
a Vereadora Maria Amélia Furtado de Paula e Silva disse em sessão, que as
pessoas presentes, aqui estavam por ter recebido dinheiro para tanto.
Foi colocado em votação o requerimento de retificação da
ata do Vereador Vinicius Magno Filgueira, sendo rejeitado por seis contra três.
Votaram contra os Vereadores Fabiano de Freitas Figueiredo, Maria Amélia
Furtado de Paula e Silva, Arsênio Amaro Dias, Antônio dos Reis da Silva
Almeida, Luiz Carlos Batista Filho e Aparecido José da Silva.
A Senhora Presidente esclareceu que a ata será retificada e
discutida na próxima sessão.
Ninguém mais fez uso da palavra.
Projeto de Lei nº 12/2016 – PM (Estima a receita e despesa
para o exercício de 2017).
Indicação nº 38/2016.
Nada mais.
A Senhora Presidente declarou aberta a Tribuna Livre.
Usaram a palavra os seguintes Vereadores:
Maria Amélia Furtado de Paula e Silva: falou de sua opinião
pessoa acerca da situação do município. Salientou que não há muito para se
entusiasmar, pois problemas surgirão. Enfatizou que a lei deve ser cumprida.
Antônio dos Reis da Silva Almeida: parabenizou os
candidatos eleitos. Mencionou entretanto, que não eleição não significa a derrota
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pessoal dos candidatos. Disse estar feliz por ter cumprido seu mandato de forma
honesta e transparente.
Vinicius Magno Filgueira: salientou que o CAPS passa por
dificuldades, inclusive com perigo de fechamento. Salientou aos demais
Vereadores para em conjunto trabalharem em favor da citada instituição.
Fabiana Junqueira Seribeli: agradeceu pela confiança dos
eleitores pela reeleição. Consignou acerca da ausência de recolhimento do lixo e
transporte público. Disse que isso sim é descaso com a população. Mencionou que
a Prefeitura comprou três ônibus antigos e que se encontram parados no barracão.
Salientou que o povo exerceu a cidadania e escolheu seus representantes.
Ninguém mais fez uso da palavra.
Nada mais havendo a tratar no Expediente, passou-se para a
Ordem do Dia.
Discussão do Projeto de Lei nº 12/2016 – CM.
Ninguém fez uso da palavra.
Votação do Projeto de Lei nº 12/2016 – CM, sendo
aprovado por unanimidade dos presentes.
Discussão do Projeto de Lei nº 13/2016 – CM.
Usou a palavra o Vereador Fabiano de Freitas Figueiredo
que deu as devidas explicações acerca da proposição.
Ninguém mais fez uso da palavra.
Votação do Projeto de Lei nº 13/2016 – CM, sendo
aprovado por unanimidade dos presentes.
Discussão do Requerimento ao Prefeito nº 08/2016 – CM.
Usaram a palavra os seguintes Vereadores:
Fabiana Junqueira Seribeli: deu as devidas explicações
acerca da presente proposição.
Fabiano de Freitas Figueiredo: perguntou à Vereador
Fabiana Junqueira Seribeli se ela tem os valores pagos pelos ônibus. Disse ainda,
que estes estão funcionando atualmente.
Fabiana Junqueira Seribeli: respondeu que é necessário
analisar em especial a questão da segurança dos veículos.
Ninguém mais fez uso da palavra.
Nada mais havendo a tratar na Ordem do Dia, passou-se
para as Explicações Pessoais.
Usaram a palavra os seguintes Vereadores:
Arsênio Amaro Dias: parabenizou os Vereadores eleitos.
Ana Maria Figueiredo Cruz: agradeceu os eleitores.
Parabenizou os vereadores eleitos.
Fabiano de Freitas Figueiredo: consignou que sempre
exerceu a função fiscalizadora do Vereador, independente de quem seja o Prefeito,
pois após as eleições há que se direcionar todos os esforços no sentido do melhor
para a cidade. Disse que é necessário a votação do parecer do Tribunal de Contas
referente as contas do executivo de 2012, já que também é questão a ser
fiscalizada.
Fabiana Junqueira Seribeli: mencionou que o parecer está
seguindo o tramite legal para votação. Consignou que logo as contas serão
votadas.
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Vinicius Magno Filgueira: deu explicações acerca do
julgamento das contas de 2012, bem como dos requerimentos ao Prefeito.
Maria Amélia Furtado de Paula e Silva: disse que há
diferença entre conflito e confronto. Consignou que respeita muito a pessoa da
Senhora Presidente. Mencionou que a democracia é importante para exercer os
direitos, mas também cumprir as obrigações. Disse que é guaraense e nunca
morou em outra cidade.
Luiz Carlos Batista Filho: agradeceu a família e toda
população guaraense, em especial, aqueles que lhes confiaram seus votos. Disse
que fez sua campanha sem denegrir a imagem de ninguém. Noticiou que irá
cumprir fielmente o final de seu mandato. Parabenizou os Vereadores eleitos.
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, Vinicius Magno
Filgueira, 1º Secretário, 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, 03/10/2016.

Ana Maria Figueiredo Cruz
Presidente

Vinicius Magno Filgueira
1º Secretário

Ângela Aparecida Paulino Soares
2ª Secretária
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