Câmara Municipal de Guará
Estado de São Paulo
Ata da primeira sessão ordinária da segunda sessão legislativa da décima
sétima legislatura da Câmara Municipal de Guará, Estado de São Paulo.

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
dezoito (2018), às 20:00 horas, realizou-se na sede da Câmara Municipal de
Guará, Estado de São Paulo, a primeira sessão ordinária da segunda 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, André Luís Kihara Montrezolo,
Fabiana Junqueira Seribeli, Helder Figueiredo dos Santos, Luís Henrique
Fernandes, Maria Amélia Furtado de Paula e Silva, Pedro Paulo Claudino,
Regina Rodrigues Coelho, Sérgio Roberto de Paula. Deixaram de comparecer
os Vereadores Raphael de Paula Asse e Valdeir Ponciano da Silva. Havendo
número legal, a Presidente invocou a proteção Divina e declarou aberta a presente
sessão. A Senhora Presidente convidou a Vereadora Maria Amélia Furtado de
Paula e Silva para ocupar a mesa, em razão da ausência do Vereador Raphael de
Paula Asse, Primeiro Secretário desta Casa de Leis. Expediente: Foi feita a leitura
das seguintes proposições: Projeto de Lei nº 01/2018 – CM (enviado paras as
comissões competentes); Projeto de Lei nº 02/2018 – CM (enviado paras as
comissões competentes) e Projeto de Lei nº 03/2018 – CM (enviado paras as
comissões competentes). Leitura das Indicações nº s 01 até 05/2017. 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. Nada
a tratar. Nada mais a tratar, passou-se para as Explicações Pessoais. Usaram a
palavra os seguintes Vereadores: Maria Amélia Furtado de Paula e Silva: desejou
bom retorno aos Vereadores no início da nova sessão legislativa. Parabenizou o
Vereador André Luís Kihara Montrezollo pelas proposições e sugeriu alterações
no Projeto de Lei nº 03/2018 – CM, para evitar eventual inconstitucionalidade.
Pedro Paulo Claudino: parabenizou Vereador André Luís Kihara Montrezollo
pelas proposições e sugeriu esforço conjunto para o bem do município. Fabiana
Junqueira Seribeli: deu esclarecimentos acerca do resultado da reunião desta
manhã com o Sr. Prefeito, em especial, sobre os percentuais com gasto de folha de
pagamento com pessoal da Prefeitura, que minorou no exercício de 2017.
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Esclareceu ainda que o matadouro municipal retornará as atividades em breve, em
conformidade com a legislação pertinente e que o Distrito Industrial se tornará
realidade no município. André Luís Kihara Montrezollo: deu os devidos
esclarecimentos e justificativas acerca de suas proposições. Regina Rodrigues
Coelho: desejou em ano repleto de realizações por esta Casa de Leis e
parabenizou Vereador André Luís Kihara Montrezollo pelas proposições. Luís
Henrique Fernandes: parabenizou Vereador André Luís Kihara Montrezollo pelas
proposições e disse que a constitucionalidade das proposições deve ser analisada.
Em relação ao tempo de espera para atendimento na fila de banco o que falta é
fiscalização, pois a legislação já existe. Ninguém mais fez uso da palavra. 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, 05/02/2018.

Fabiana Junqueira Seribeli
Presidente

Maria Amélia Furtado de Paula e Silva
1ª Secretária em exercício

Abílio Mateus Borges
2º Secretário
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