Câmara Municipal de Guará
Estado de São Paulo
Ata da décima sexta sessão ordinária da quarta sessão legislativa da décima
sexta legislatura da Câmara Municipal de Guará, Estado de São Paulo.
Aos vinte e quatro 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 sexta 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, Vinicius Magno
Filgueira e 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).
Ninguém fez uso da palavra.
Foi colocado em votação a ata do dia 19/09/2016 (14ª
ordinária), sendo aprovada por unanimidade dos presentes.
Ata do dia 03/10/2016 (15ª ordinária).
Discussão da ata do dia 03/10/2016 (15ª ordinária).
Usou a palavra a Vereadora Maria Amélia Furtado de Paula
e Silva que requereu a retificação da ata, para que dela conste sua fala
esclarecendo que não havia motivo regimental para o encerramento antecipado da
sessão do dia 19/09/2016 (14ª ordinária).
Foi colocado em votação o requerimento de retificação da
ata da Vereadora Maria Amélia Furtado de Paula e Silva, sendo aprovado por
unanimidade dos presentes.
A Senhora Presidente esclareceu que a ata será retificada e
discutida na próxima sessão.
Ninguém mais fez uso da palavra.
Projeto de Lei nº 13/2016 – PM.
Projeto de Decreto nº 20/2016 – PM.
Nada mais.
A Senhora Presidente declarou aberta a Tribuna Livre.
Usaram a palavra os seguintes Vereadores:
Maria Amélia Furtado de Paula e Silva: disse que está
indignada com a situação referente ao julgamento das contas de 2012. Salientou
que é preciso punir quem lesionou financeiramente o município. Consignou que a
punição do ato ilícito é importante, para que não passe como fato irrelevante.
Disse que a Presidente da Câmara e Vereadores integrantes da Comissão de
Orçamento e Finanças não agiram com acerto na condução do processo de
julgamento das contas de 2012. A Comissão agiu com desrespeito a população.
Saliento ainda, acerca de processos envolvendo os Senhores Laurel Lopes Leal e
Valdecir de Freitas por supostas irregularidades junto a administração pública.
Disse que a lei não foi respeitada pela Comissão de Finanças e Orçamento.
Ninguém mais fez uso da palavra.
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Nada mais havendo a tratar no Expediente, passou-se para a
Ordem do Dia.
Discussão do Projeto de Lei nº 10/2016 – PM.
Ninguém fez uso da palavra.
Votação do Projeto de Lei nº 10/2016 – PM, sendo
aprovado por unanimidade dos presentes.
Nada mais havendo a tratar na Ordem do Dia, passou-se
para as Explicações Pessoais.
Usou a palavra o Vereador Antônio dos Reis da Silva
Almeida que disse que o Ginásio Municipal de Esportes é um local de lazer.
Consignou que a represa do Ginásio de Esportes está secando. Referido lugar é
muito utilizado pela população e, portanto está sendo realizado uma canalização
de córrego próximo para evitar a secagem da represa.
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, 24/10/2016.

Ana Maria Figueiredo Cruz
Presidente

Vinicius Magno Filgueira
1º Secretário

Ângela Aparecida Paulino Soares
2ª Secretária
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