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Ata da primeira sessão ordinária da quarta sessão legislativa da décima sexta 

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

 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro 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 primeira 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, Fabiana Junqueira 

Seribeli, Antônio dos Reis da Silva Almeida, Maria Amélia Furtado de Paula e 

Silva, Luiz Carlos Batista Filho e Vinicius Magno Filgueira. Deixou de 

comparecer o Vereador Roberto Dias. Havendo número legal, o Presidente 

invocou a proteção Divina e declarou aberta a presente sessão. Expediente: Foi 

feita a leitura das seguintes proposições: Foi feita a leitura da ata do dia 

10/12/2015 (11ª extraordinária). Ninguém fez uso da palavra. Foi colocada em 

votação a ata do dia 10/12/2015 (11ª extraordinária), sendo aprovada por 

unanimidade dos presentes. Foi feita a leitura da ata do dia 20/12/2015 (20ª 

ordinária). Foi colocada em discussão a ata do dia 20/12/2015 (20ª ordinária). 

Ninguém fez uso da palavra. Foi colocada em votação a ata do dia 20/12/2015 

(20ª ordinária), sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Foi feita a leitura 

do Projeto de Lei Complementar nº 01/2016 – CM. Foi feita a leitura do Projeto 

de Lei nº 01/2016 – CM. Foi feita a leitura do Projeto de Decreto nº 01/2016 – 

CM. Foi feita a leitura das Indicações nºs 01, 02, 03, 04 e 05/2016. Nada mais. A 

Presidente declarou aberta a Tribuna Livre. Fizeram uso da palavra os seguintes 

Vereadores: Ângela Aparecida Paulino Soares: disse que se mostra surpresa com 

a apresentação do Projeto de Lei Complementar nº 01/2016 – CM, que concede 

aumento salarial aos funcionários da Câmara. Disse que em informações 

fornecidas pela Secretaria da Câmara, o projeto em pauta não constaria da ordem 

do dia para votação. Salientou ainda, que diferente do noticiado, não foi 

informada da proposição por funcionário da contabilidade. Disse ser contra a 

proposição, pois não é o momento adequado para aumento salarial em virtude da 

crise que assola o pais. Disse ainda, que várias são as notícias negativas, de 
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escândalos envolvendo aumento salarial de funcionários. Maria Amélia Furtado 

de Paula e Silva: disse que é favorável a proposição, porque a Câmara tem 

disponibilidade financeira para tanto. Consignou que o aumento é justo e que os 

funcionários devem ser valorizados, os quais inclusive são muito eficientes e 

prestativos. Ana Maria Figueiredo Cruz: pediu desculpas pela falta comunicação 

acerca da votação da proposição e disse que mantem o trâmite do projeto, porque 

o orçamento é adequando para tanto. Aparecido José da Silva: disse que é 

necessário que a mesa discuta mais as proposições antes da votação. Consignou 

que o aumento é justo e que legal, pois possui a devida previsão orçamentária. 

Fabiano de Freitas Figueiredo: disse que é necessária mais comunicação entre os 

integrantes da mesa diretora em relação aos projetos a serem votados. Salientou 

que é importante comunicação ao Vereador, no caso, na impossibilidade de 

comparecimento do Edil na sede da Câmara, que lhe seja excepcionalmente 

enviada da respectiva documentação. Consignou que não conhece notícias de 

corrupção em relação ao aumento salarial de funcionários. Disse ser favorável ao 

projeto, pois legal e com a devida previsão orçamentária. Vereadora Ângela 

Aparecida Paulino Soares esclareceu que há notícias de escândalos em relação a 

aumentos de Vereadores e servidores e não corrupção. Antônio dos Reis da Silva 

Almeida: consignou que o salário é importante para valorizar o funcionário. Disse 

que é favorável, pois há previsão orçamentária e sem qualquer ilegalidade. 

Ninguém mais fez uso da palavra. O Vereador Arsênio Amaro Dias apresentou 

requerimento de urgência especial ao Projeto de Lei Complementar nº 01/2016 – 

CM, Projeto de Lei nº 01/2016 – CM e Projeto de Decreto nº 01/2016 – CM. Nada 

mais havendo a tratar no Expediente, passou-se para a Ordem do Dia. Foi 

colocado em votação o requerimento de urgência especial acima citado, sendo 

aprovado por todos os presentes. A Senhora Presidente suspendeu a sessão por 

quinze minutos para elaboração dos pareceres especiais. Nomeou como relatores 

especiais os Vereadores Fabiano de Freitas Figueiredo (Projeto de Decreto nº 

01/2016 – CM); Vinicius Magno Filgueira (Projeto de Lei Complementar nº 

01/2016 – CM) e Luiz Carlos Batista Filho (Projeto de Lei nº 01/2016 – CM). Foi 

colocado em segunda discussão o Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 01/2015 – 

CM. Ninguém fez uso da palavra. Colocado em segunda votação o Projeto de 

Emenda a Lei Orgânica nº 01/2015 – CM, foi aprovado por todos os presentes. 
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Foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 14/2015 – CM. Ninguém fez uso 

da palavra. Foi colocado em votação o Projeto de Lei nº 14/2015 – CM, sendo 

aprovado por todos os presentes. Foi colocado em primeira discussão o Projeto de 

Lei Complementar nº 01/2016 – CM. Ninguém fez uso da palavra. Foi colocado 

em primeira votação o Projeto de Lei Complementar nº 01/2016 – CM, sendo 

aprovado por unanimidade dos presentes. Foi colocado em discussão o Projeto de 

Lei nº 01/2016 – CM. Ninguém fez uso da palavra. Foi colocado em votação o 

Projeto de Lei nº 01/2016 – CM, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. 

Foi colocado em discussão o Projeto de Decreto nº 01/2016 – CM. Ninguém fez 

uso da palavra. Foi colocado em votação o Projeto de Decreto nº 01/2016 – CM, 

sendo aprovado por todos os presentes. Nada mais a tratar, passou-se para as 

Explicações Pessoais. Usou a palavra o Vereador Fabiano de Freitas Figueiredo: 

parabenizou o Vereador Aparecido José da Silva pelas palavras em relação ao 

Projeto de Lei Complementar nº 01/2016 – CM. Parabenizou a Vereadora Ângela 

Aparecida Paulino Soares pelo voto favorável ao Projeto de Lei Complementar nº 

01/2016 – CM. Ninguém mais fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou 

sessão extraordinária para o dia 01/02/2016 as 21:00 horas para segunda discussão 

e segunda votação do Projeto de Lei Complementar nº 01/2016 - CM. Nada mais 

havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a presente sessão. Eu, 

Vinicius Magno Filgueira, 1º Secretário, lavrei a presente ata, que após lida e 

achada conforme, será assinada pela Mesa. 

 

Câmara Municipal de Guará/SP, 01/02/2016. 
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