Câmara Municipal de Guará
Estado de São Paulo
Ata da terceira sessão ordinária da quarta sessão legislativa da décima sexta
legislatura da Câmara Municipal de Guará, Estado de São Paulo.

Aos sete dias do mês de março 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
terceira 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, 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: Foi
feita a leitura da ata do dia 01/02/2016 (1ª ordinária). Foi colocada em discussão a
ata do dia 01/02/2016 (1ª ordinária). Usaram a palavra os seguintes Vereadores:
Ângela Aparecida Paulino Soares: disse que em relação ao trecho retirado de seu
discurso durante a Tribuna Livre da primeira sessão ordinária desta Casa de Leis
(01/02/2016), analisou a mídia e realmente mencionou a palavra Vereadores,
portanto, requer a retificação da ata em pauta, para que dela conste o que disse na
sessão acima citada. Antônio dos Reis da Silva Almeida: disse que na sessão
anterior solicitou a retificação da ata porque dava a entender que houve também
aumento para os Vereadores, o que reitera não ter havido. Fabiano de Freitas
Figueiredo: disse que é contra a retificação da ata, pois a correção anterior é que
mais demonstrou a realidade do ocorrido na sessão. Ninguém mais fez uso da
palavra. O requerimento de retificação da ata foi colocado em votação, sendo
rejeitado por cinco votos contra quatro. Votaram contra os Vereadores: Maria
Amélia Furtado de Paula e Silva, Fabiano de Freitas Figueiredo, Arsênio Amaro
Dias, Antônio dos Reis da Silva Almeida e Luiz Carlos Batista Filho. Foi
colocada em votação a ata do dia 01/02/2016 (1ª ordinária) que foi aprovada por
sete votos contra dois. Votaram contra os Vereadores Vinicius Magno Filgueira e
Ângela Aparecida Paulino Soares. Foi feita a leitura da ata do dia 22/02/2016 (2ª
ordinária). Ninguém fez uso da palavra. Foi colocada em votação a ata do dia
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22/02/2016 (2ª ordinária), sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Foi
feita a leitura do Requerimento ao Prefeito nº 03/2016. Foi colocado em discussão
o Requerimento ao Prefeito nº 03/2016. Usou a palavra o Vereador Fabiano de
Freitas Figueiredo: deu as devidas explicações acerca da metodologia utilizada
para os reajustes do IPTU e da Taxa de Lixo. Leitura do Projeto de Lei nº 02/2016
– CM. Leitura da Indicação nº 06/2016. Nada mais. A Presidente declarou aberta
a Tribuna Livre. Fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores: Fabiana
Junqueira Seribeli: ressaltou a importância dessa semana, em razão do dia
internacional da mulher. Consignou a importância da mulher e suas conquistas
realizadas ao longo do século XX, em especial a igualdade de direitos na
sociedade. Disse que apesar da cultura machista e de raízes patriarcas, a mulher
vem ganhando espaço em curto tempo na política nacional. Entretanto, é pouca a
participação feminina na Câmara dos Deputados e Senado, qual seja, algo em
torno de 10% dos eleitos. Noticiou que a situação de Guará é diferente, pois há
grande participação feminina, com a Vice Prefeita e quatro Vereadoras, inclusive,
a Presidente da Câmara. Salientou a importância e necessidade de participação da
mulher na política. Maria Amélia Furtado de Paula e Silva: disse que neste
momento ratifica a sua fala do dia 22/02/2016 durante a Tribuna Livre da 2ª
sessão ordinária, de forma firme e forte, sem qualquer tendencialismo. Disse que
eleva sua fala no alto grau de cidadania, da cidadã comum que busca o seu direito
e sua própria cidadania. Consignou que este é o papel do Vereador e do
Legislativo, portanto, uma das matérias vigentes e polêmicas entre outras nesta
Casa de Leis é a votação do parecer do TCE/SP referente às contas do Executivo
de 2012. Disse que não pode vontade pessoal prevalecer sobre os interesses do
município, o que seria incoerente. Ser Vereador é lutar em prol dos interesses do
município e da população e não pessoal. Disse que nesse momento joga seus
fantasmas no lixo e se reporta aos seus eleitores, que a elegeram e nela confiaram
como porta voz. Consignou que ainda insiste que todos nós Vereadores
deveríamos fazer o mesmo. Convida os Vereadores para exercer a função
legislativa e represente realmente os eleitores. Combater a corrupção é prioridade,
pois é um crime odioso pelos efeitos nefastos, sociais e econômicos que gera,
devendo pois, ser eliminado. A improbidade precisa ser desestimulada para um
futuro melhor para o pais e para a cidade. A prova da corrupção é o próprio
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descumprimento da lei. Quem não cumpre a lei está sendo corrupto. Tal atitude
tem que acabar no pais e na cidade. Disse que o ignorante quanto ouve uma coisa
afirma, enquanto o sábio dúvida, será que é? O sensato por sua vez reflete. O
momento atual é de reflexão de tudo o que foi exposto nos autos do processo do
Tribunal de Contas, referente às contas do executivo. A reflexão é necessária para
que as pessoas sintam em sua consciência o que está desmoralizando no nosso
povo, a nossa cidade e as pessoas que confiaram em cada um de nós como
Vereadores. Disse ser necessário as vezes ter prudência, se silenciar e também ter
vergonha na cara. Consignou que é preciso ter vergonha na cara, porque a
população espera isso dos Vereadores. Disse necessário firmeza para mudar os
rumos do pais e que as mudanças devem ter início pelo quintal de nossas casas, ou
seja, pela Câmara. O descumprimento da lei pelo ex Prefeito foi o crime
cometido. Disse que analisou os autos do processo de julgamento das contas e
observou todos os itens relacionados pelo Tribunal que ensejaram a rejeição das
contas. Salientou que em uma próxima sessão apresentará as considerações do
TCE. Consignou finalmente que o que aconteceu na prestação de contas foi
corrupção, dado ao descumprimento da lei. Ninguém mais fez uso da palavra. O
Vereador Vinicius Magno Filgueira apresentou requerimento de urgência especial
ao Projeto de Lei nº 02/2016 – CM. Nada mais havendo a tratar no Expediente,
passou-se para a Ordem do Dia. Foi colocado em votação o requerimento de
urgência especial ao Projeto de Lei nº 02/2016 – CM, sendo aprovado por todos
os presentes. Foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 01/2016 – PM. Foi colocado
em discussão o Projeto de Lei nº 01/2016 – PM. Ninguém fez uso da palavra. Foi
colocado em votação o Projeto de Lei nº 01/2016 – PM, sendo aprovado por
unanimidade dos presentes. Foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 02/2016/ - CM.
Foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 02/2016 – CM. Ninguém fez uso
da palavra. Foi colocado em votação o Projeto de Lei nº 02/2016 – CM, sendo
aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais a tratar, passou-se para as
Explicações Pessoais. Usaram a palavra os seguintes Vereadores: Fabiano de
Freitas Figueiredo: manifestou apoio as palavras da Vereadora Maria Amélia.
Disse que está havendo realmente uma demora para julgamento do parecer do
TCE referente às contas do executivo de 2012. Exemplo dessas medidas
protelatórias é a questão da oitiva e produção de outras provas, que por certo
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ocasionará atraso no julgamento. Salientou que esse processo já está em
julgamento, inclusive com tentativa de mudança da tentativa da decisão do TCE
em todas as instâncias, contudo, sem lograr êxito. Perguntou a Presidente, nos
termos do art. 66 do Regimento Interno, a forma em que realizada a constituição
das comissões permanentes. Indagou inclusive, se houve a indicação pelos líderes
da bancada. A Senhora Presidente respondeu ao Vereador Fabiano de Freitas
Figueiredo para que procure a Secretaria desta Casa de Leis onde obterá todas as
respostas. Continuando, o Vereador Fabiano disse achar que a Comissão de
Orçamento deve ser desconstituída, pois não houve observância do trâmite legal
para sua formação. Mencionou que a forma em que tramita o julgamento do
parecer do TCE, nota-se que há parcialidade da Comissão. A Senhora Presidente
esclareceu

ao

Vereador

que

procure

seus

direitos,

em

relação

ao

descontentamento. Antônio dos Reis da Silva Almeida: parabenizou a Vereadora
Fabiana Junqueira Seribeli pelas palavras em relação ao dia internacional da
mulher. Em relação ao julgamento do parecer do TCE, disse que a Câmara está se
desentendendo por um problema que não é dela. Disse não entender o porque
dessas medidas protelatórias, pois um dia deverá ser analisado pelo plenário,
ainda que respeitado todo o trâmite legal. Cada Vereador tem seu voto, que será
dado na forma correta, inclusive com respeito ao eleitor e ao pais. Fez
consignações acerca das dificuldades que o pais atravessa, em razão certamente da
equivocada forma de governar dos gestores. Luiz Carlos Batista Filho: salientou
que a Senhora Presidente deveria ter noticiado o nome do líder da bancada por
ocasião da constituição das comissões. Ana Maria Figueiredo Cruz: parabenizou
todas as mulheres pelo dia internacional. Parabenizou também a Vereadora Maria
Amélia Furtado de Paula e Silva pelo aniversário. Deu os devidos esclarecimentos
acerca do Requerimento ao Prefeito nº 03/2016 que solicita informações acerca da
metodologia de reajuste do IPTU e Taxa de Lixo, o qual é de sua autoria.
Esclareceu que recebeu várias reclamações acerca do aumento excessivo.
Lamentou o voto contrário de alguns Vereadores ao requerimento citado, pois este
visa esclarecimentos à população. Ninguém mais fez uso da palavra. 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.
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Câmara Municipal de Guará/SP, 22/02/2016.

Ana Maria Figueiredo Cruz
Presidente

Vinicius Magno Filgueira
1º Secretário

Ângela Aparecida Paulino Soares
2ª Secretária
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