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Ata da décima oitava sessão ordinária da quarta sessão legislativa da décima 

sexta legislatura da Câmara Municipal de Guará, Estado de São Paulo. 

 

   Aos vinte e um dias do mês de novembro 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 oitava 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 07/11/2016 (17ª ordinária). 

   Discussão da ata do dia 07/11/2016 (17ª ordinária). 

   Usaram a palavra os seguintes Vereadores: 

   Maria Amélia Furtado de Paula e Silva: disse que a ata não 

representa o acontecido em sessão. Solicitou a retificação. 

   Luiz Carlos Batista Filho: requereu a retificação da ata, para 

que dela conste as palavras do Vereador Vinicius Magno Filgueira em relação a 

sua pessoa. 

   Requerimento de retificação colocado em votação. 

Aprovado por seis votos contra quatro. Votaram contra os seguintes Vereadores: 

Ângela Aparecida Paulino Soares, Vinicius Magno Filgueira, Roberto Dias e 

Fabiana Junqueira Seribeli. 

   A Presidente esclareceu que a ata será retificada e colocação 

em discussão e votação na próxima sessão. 

   Projeto de Lei nº 14/2016 – PM (com pedido de urgência 

especial e pedido de vista). 

   Projeto de Lei nº 15/2016 – CM (enviado às comissões). 

   Projeto de Decreto nº 21/2016 – CM (enviado às 

comissões). 

   Requerimento ao Prefeito nº 09/2016 – CM (enviado às 

comissões). 

   Leitura do Ofício CEACS nº 174/2016. 
   Nada mais. 

   A Senhora Presidente declarou aberta a Tribuna Livre. 

   Ninguém fez uso da palavra. 

   Nada mais havendo a tratar no Expediente, passou-se para a 

Ordem do Dia. 

   Leitura do Requerimento de urgência especial ao Projeto de 

Lei nº 14/2016 – PM. 

   Discussão do Requerimento de urgência especial ao Projeto 

de Lei nº 14/2016 – PM. 

   Usaram a palavra os seguintes Vereadores: 

   Vinicius Magno Filgueira: disse ser contra, pois a matéria 

exige maior estudo. Consignou que o afastamento do dirigente sindical não é 
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benefício para lutar pelos direitos do funcionário. Portanto, dispensável o 

afastamento. 

   Fabiano de Freitas Figueiredo: disse que concorda em parte 

com o Vereador Vinicius Magno Filgueira, todavia a representação do sindicato 

apenas pelo Presidente, diminui consideravelmente a força sindical. 

   Maria Amélia Furtado de Paula e Silva: consignou que a 

presente proposição representa direitos e garantias dos trabalhadores. 

   Ninguém mais fez uso da palavra. 

   Votação do requerimento de urgência especial ao Projeto de 

Lei nº 14/2016 – PM, sendo aprovado por seis votos contra quatro. Votaram 

contra os seguintes Vereadores: Ângela Aparecida Paulino Soares, Vinicius 

Magno Filgueira, Roberto Dias e Fabiana Junqueira Seribeli. 

   Leitura do Pedido de Vista ao Projeto de Lei nº 14/2016 – 

PM, de autoria do Vereador Vinicius Magno Filgueira. 

   Votação do Pedido de Vista, sendo rejeitado por seis votos 

contra quatro. Votaram favorável os seguintes Vereadores: Ângela Aparecida 

Paulino Soares, Vinicius Magno Filgueira, Roberto Dias e Fabiana Junqueira 

Seribeli. 

   A Senhora Presidente suspendeu a sessão por trinta 

minutos. 

   A Senhora Presidente nomeou a Vereadora Ângela 

Aparecida Paulino Soares como relatora especial. 

   Reiniciada a sessão. 

   Discussão do Projeto de Lei nº 13/2016  PM. 

   Ninguém fez uso da palavra. 

   Votação do Projeto de Lei nº 13/2016 – PM, sendo 

aprovado por unanimidade dos presentes. 

   Discussão do Projeto de Lei nº 14/2016 – PM. 

   Ninguém fez uso da palavra. 

   Votação do Projeto de Lei nº 14/2016 – PM, sendo 

aprovado por seis votos contra quatro. Votaram contra os seguintes Vereadores: 

Ângela Aparecida Paulino Soares, Vinicius Magno Filgueira, Roberto Dias e 

Fabiana Junqueira Seribeli. 

   Discussão do Projeto de Lei nº 14/2016 – CM. 

   Ninguém fez uso da palavra. 

   Votação do Projeto de Lei nº 14/2016 – 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: 

   Arsênio Amaro Dias: disse que requereu ao Executivo local 

o aumento do valor da isenção do IPTU. Justificou que tal medida irá beneficiar a 

população guaraense. 

   Luiz Carlos Batista Filho: disse que sofreu algumas ofensas 

na sessão anterior do Vereador Vinicius Magno Filgueira. Esclareceu que em 

relação ao seu cargo de professor é concursado desde 2014, através de concurso 

realizado em 2012. No que se refere ao cargo de sua esposa, esclareceu que já 

trabalha há oito anos, portanto antes de ser Vereador. Mencionou que sempre 

honrou e sempre honrará o seu diploma, trabalhando em vários locais de forma 
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correta e com dedicação. Disse ser pessoa honrada e que também acompanhará o 

parecer do TCE em relação às contas do Executivo de 2013. Desejou boa sorte ao 

Vereador Vinicius Magno Filgueira no mandato de vice Prefeito. 

   Vinicius: disse que o Vereador Luiz Carlos Batista Filho se 

utilizou de projeto educacional para angariar votos. Em relação ao trabalho da 

esposa do Vereador Luiz Carlos Batista Filho, realmente é importante, todavia, a 

o valor da carga horária é alto. Sustentou ainda, a estranheza da prorrogação de 

alguns contratos mantidos com a Prefeitura, inclusive da esposa do Vereador Luiz 

Carlos Batista Filho. Disse que o Vereador Luiz Carlos Batista Filho recebeu 

gratificação para trabalhar na Secretaria da Educação. 

   Fabiano de Freitas Figueiredo: disse ser necessário 

investigar o fato da queda do telhado da creche municipal Maria Paula. Em 

relação as contas do Executivo de 2013 parabenizou o Vereador Roberto Dias, 

Presidente da Comissão de Orçamento pela agilidade no processamento. No que 

diz respeito ao seu trailer localizado na praça da Igreja Matriz, está dentro da 

legalidade. Disse que o concurso realizado em 2012 beneficiou outras pessoas e 

não o Vereador Luiz Carlos Batista Filho. 

   Maria Amélia Furtado de Paula e Silva: disse que os 

confrontos devem ser apenas regimentais e não pessoais. Disse estar preocupada 

com a questão da queda do telhado em creche municipal. Mencionou a 

necessidade desta Casa de inteirar do ocorrido, para evitar acidente de maior dano. 

   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, 21/11/2016. 
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