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Ata da décima oitava sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 

décima sétima 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 

dezessete (2017), às 20:00 horas, realizou-se na sede da Câmara Municipal de 

Guará, Estado de São Paulo, a décima oitava sessão ordinária da primeira sessão 

legislativa da décima sétima legislatura, sob a presidência da Vereadora Fabiana 

Junqueira Seribeli. Feita a chamada regimental, foi constatada a presença dos 

seguintes Vereadores: Abílio Mateus Borges, Fabiana Junqueira Seribeli, 

Fabiano de Freitas Figueiredo, Helder Figueiredo dos Santos, Luís Henrique 

Fernandes, Maria Amélia Furtado de Paula e Silva, Pedro Paulo Claudino, 

Raphael de Paula Asse, Regina Rodrigues Coelho e Valdeir Ponciano da 

Silva. Ausente o Vereador André Luís Kihara Montrezollo. Havendo número 

legal, a Presidente invocou a proteção Divina e declarou aberta a presente sessão. 

Expediente: Foi feita a leitura da ata do dia 06/11/2017 (17ª sessão ordinária). 

Foi colocada em discussão a ata do dia 06/11/2017 (17ª sessão ordinária). 

Ninguém fez uso da palavra. Foi colocada em votação a ata do dia 06/11/2017 

(17ª sessão ordinária), sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Foi feita a 

leitura da(s) seguinte(s) proposição(ões): Projeto de Lei Complementar nº 06/2017 

– PM, Projeto de Lei nº 17/2017- PM, Requerimento que convoca o Sr. Jader Luiz 

Lopes da Silva, secretário municipal de educação e cultura, Requerimento de 

urgência especial ao Projeto de Lei Complementar nº 06/2017 – PM, 

Requerimento de urgência especial ao Projeto de Lei nº 17/2017 – PM, 

Requerimento de urgência especial ao Requerimento que convoca o Sr. Jader Luiz 

Lopes da Silva, secretário municipal de educação e cultura e Indicações nºs 307 a 

309/2017. Foi feita a leitura da Moção de Louvor nº 01/2017. Usaram a palavra os 

seguintes Vereadores: Maria Amélia Furtado de Paula e Silva: disse que a moção 

é justa, porém é inconveniente que a presente seja entregue à fundação somente 

após a visita já agendada dos Vereadores. Regina Rodrigues Coelho: consignou 

que a fundação já vem de longa data prestando serviço louvável ao município. 

Com a concordância de todos os Vereadores, a Moção foi retirada da pauta, para 

ser apreciada na próxima sessão ordinária. A Senhora Presidente declarou aberta a 

Tribuna Livre. Usaram a palavra os seguintes Vereadores: Raphael de Paula 
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Asse: fez algumas consignações acerca dos problemas que a Santa Casa vem 

atravessando. Mencionou que houve falta de representatividade por parte da 

instituição diante da falta de esclarecimentos em relação a fato supostamente 

ocorrido naquela instituição (morte de paciente). Mencionou ainda que a forma 

que está ocorrendo a substituição das lâmpadas dos postes está equivocada na sua 

opinião. Quanto ao distrito industrial parece que há indícios de melhoria. Em 

relação a habitação, o executivo está agilizando para proporcionar construção de 

casas populares. Disse que correta a convocação do secretário de educação e 

cultura para prestar os esclarecimentos pertinentes. Fabiano de Freitas Figueiredo: 

parabenizou o Vereador Raphael para coragem de expor os problemas que 

ocorrem na cidade. Salientou que houve realmente da direção da Santa Casa. 

Consignou que a questão da substituição das lâmpadas dos postes o que importa é 

que funcione corretamente. Em relação a casas populares e distrito industrial 

foram conquistas da administração anterior e são de extrema importância para o 

município. Ninguém mais fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar no 

Expediente, passou-se para a Ordem do Dia. Discussão do requerimento de 

urgência especial ao Projeto de Lei Complementar nº 06/2017 – PM. Ninguém fez 

uso da palavra. Votação do requerimento de urgência especial ao Projeto de Lei 

Complementar nº 06/2017 – PM, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. 

Discussão do requerimento de urgência especial ao Projeto de Lei nº 17/2017 – 

PM. Ninguém fez uso da palavra. Votação do requerimento de urgência especial 

ao Projeto de Lei nº 17/2017 – PM, sendo aprovado por unanimidade dos 

presentes. Discussão do requerimento de urgência especial ao Requerimento que 

convoca o Sr. Jader Luiz Lopes da Silva, secretário municipal de educação e 

cultura. Ninguém fez uso da palavra. Votação do requerimento de urgência 

especial ao Requerimento que convoca o Sr. Jader Luiz Lopes da Silva, secretário 

municipal de educação e cultura, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. 

A Senhora Presidente suspendeu a sessão por trinta minutos para elaboração de 

parecer especial. Nomeou o Vereador Fabiano de Freitas Figueiredo como relator 

especial. Reiniciada a sessão. Colocado em primeira discussão o Projeto de Lei nº 

13/2017 – PM (estima a receita e despesa para o exercício de 20018). Ninguém 

fez uso da palavra. Foi colocado em primeira votação o Projeto de Lei nº 13/2017 

– PM, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Colocado em primeira 
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discussão o Projeto de Lei Complementar nº 06/2017 – PM. Ninguém fez uso da 

palavra. Colocado em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 

06/2017 – PM, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Discussão do 

Projeto de Lei nº 17/2017 – PM. Ninguém fez uso da palavra. Votação do Projeto 

de Lei nº 17/2017 – PM, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. 

Discussão do Requerimento que convoco o Sr. Jader Luiz Lopes da Silva, 

Secretário Municipal de Educação e Cultura. Ninguém fez uso da palavra. 

Votação do Requerimento que convoca o Sr. Jader Luiz Lopes da Silva, 

Secretário Municipal de Educação e Cultura, sendo aprovado por unanimidade 

dos presentes. Nada mais havendo a tratar, passou-se para as Explicações 

Pessoais. Ninguém fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou sessão 

extraordinária para o dia 21/11/2017 às 21:00 horas para segunda discussão e 

segunda votação do Projeto de Lei nº 13//2017 – PM e Projeto de Lei 

Complementar nº 06/2017 – PM. Nada mais havendo a tratar, a Senhora 

Presidente declarou encerrada a presente sessão. Eu, Abílio Mateus Borges, 2º 

Secretário, redigi a presente ata (art. 36, I do Regimento Interno). Eu, Raphael de 

Paula Asse, 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, 21/11/2017. 
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