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

Aos três dias do mês de abril 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 quinta 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, André Luís Kihara Montrezolo, 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. Havendo número legal, a Presidente invocou a
proteção Divina e declarou aberta a presente sessão. Expediente: Foi feita a
leitura da ata do dia 20/03/2017 (4ª sessão ordinária). Foi colocada em discussão
a ata do dia 20/03/2017. Ninguém fez uso da palavra. Foi colocada em votação a
ata do dia 20/03/2017, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Foi feita a
leitura das seguintes proposições: Projeto de Lei nº 06/2017 – CM; Requerimento
ao Prefeito nº 06/2017, Leitura do Requerimento de urgência especial ao
Requerimento ao Prefeito nº 06/2017. Apresentadas as Indicações nºs 179 até 196,
a Senhora Presidente determinou a dispensa da leitura. Nada mais. A Senhora
Presidente declarou aberta a Tribuna Livre. Maria Amélia Furtado de Paula e
Silva: disse que em relação ao transporte universitário, é preciso buscar a solução
mediante esforços em comum. Esclareceu todavia, que apesar dos esforços desta
Casa de Leis, o poder de decisão é do Executivo. Comentou que os estudantes
neste momento estão em aula e, portanto, devem ser representados pelos
Vereadores. Salientou que houve a designação de uma reunião pelo Prefeito, para
tratar do assunto, onde presentes alguns Vereadores e estudantes. Porém, referida
reunião foi cancelada unilateralmente, sem qualquer aviso prévio. Disse que a não
realização da audiência representa um desrespeito ao Legislativo e com os
estudantes. Regina Rodrigues Coelho: consignou que é necessário que todos
tenham conhecimento da real situação do transporte universitário. Mencionou que
no dia reunião citada pela Vereadora Maria Amélia, havia tumulto na porta da
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Prefeitura, o que resultou no cancelamento desta. Disse que os estudantes estão e
devem realmente se organizar, inclusive com representantes de ônibus.
Mencionou que o pedido dos Vereadores feito ao Prefeito, acerca do pagamento
do transporte escolar, está surgindo efeitos positivos. Mencionou que o trabalho
do Legislativo está correto e sendo feito de maneira democrática. Ninguém mais
fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar no Expediente, passou-se para a
Ordem do Dia. Foi colocado em discussão o Requerimento de Urgência Especial
ao Requerimento ao Prefeito nº 06/2017 – CM. Usaram a palavra os seguintes
Vereadores: Fabiano de Freitas Figueiredo: deu as devidas explicações acerca
do pedido de urgência. André Luís Kihara Montrezollo: disse ser favorável ao
pedido de urgência e ao requerimento em questão. Helder Figueiredo dos
Santos: disse que acha necessário que a proposição tramite nas comissões, para
melhor análise. Abílio Mateus Borges. Disse que concorda com o Vereador
Helder. Ninguém mais fez uso da palavra. Foi colocado em votação do
Requerimento de Urgência Especial ao Requerimento ao Prefeito nº 06/2017,
sendo aprovado por seis votos contra quatro. Votaram contra os Vereadores
Abílio Mateus Borges, Helder Figueiredo dos Santos, Regina Rodrigues Coelho e
Pedro Paulo Claudino. A Senhora Presidente suspendeu a sessão por trinta
minutos. A Senhora Presidente nomeou o Vereador Rafael de Paula Asse como
relator especial ao Requerimento ao Prefeito nº06/2017. Reiniciada a sessão.
Colocado em discussão do Requerimento ao Prefeito nº 06/2017. Ninguém fez
uso da palavra. Colocado em votação o Requerimento ao Prefeito nº 06/2017, foi
aprovado por unanimidade dos presentes. Colocado em discussão o Projeto de Lei
nº 04/2017 – CM. Usaram a palavra os seguintes Vereadores: Fabiano de Freitas
Figueiredo: deu as devidas explicações acerca da proposição. Consignou que a
preocupação com relação aos uniformes é para que não haja cores políticas e traga
economia aos estudantes, não havendo necessidade de troca reiterada. Raphael de
Paula Asse: disse que concorda com a proposição, todavia, teme que a pesquisa
pela internet não seja eficaz para escolha das cores dos uniformes. Regina
Rodrigues Coelho: disse que é favorável com um uniforme escolar para cada
escola. Consignou que a pesquisa deve também ser realizada nas escolas. Em
aparte o Vereador Fabiano de Freitas Figueiredo: disse que a ideia da Vereadora
Regina, de pesquisa nas escolas é realmente viável, todavia não prevista no
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projeto. Requereu a retirada do projeto. A Senhora Presidente colocou o
requerimento de retirada do projeto em votação, sendo aprovado por unanimidade
dos presentes. Colocado em discussão o Projeto de Lei nº 05/2017 – CM. Usaram
a palavra os seguintes Vereadores: Regina Rodrigues Coelho: deu as devidas
explicações acerca da proposição. Helder Figueiredo dos Santos: disse que é um
dos autores da proposição e mencionou a importância desta. Maria Amélia
Furtado de Paula e Silva: disse ser favorável. Consignou a importância da
limpeza pública. Salientou entretanto, que em relação à licitação, a redação ficou
confusa e, portanto, necessário mais clareza. Em aparte Vereadora Regina
Rodrigues Coelho: deu as devidas explicações. Raphael de Paula Asse: fez
algumas considerações também acerca da licitação. Vereador Raphael de Paula
Asse apresentou requerimento/pedido de vista ao Projeto de Lei nº 05/2017 – CM.
Votação do requerimento/pedido de vista ao Projeto de Lei nº 05/2017 – CM, foi
aprovado por unanimidade dos presentes. Discussão do Projeto de Resolução nº
02/2017 – CM. Usaram a palavra os seguintes Vereadores: Fabiano de Freitas
Figueiredo: deu as devidas explicações acerca da proposição. Regina Rodrigues
Coelho: indagou se será retirada a autonomia das comissões para analisar os
requerimentos ao Prefeito. Em aparte Vereador Fabiano de Freitas Figueiredo:
disse que não mais será necessário parecer das comissões em relação aos
requerimentos ao Prefeito. Ninguém mais fez uso da palavra. Colocado em
votação o Projeto de Resolução nº 02/2017 – CM, foi aprovado por unanimidade
dos presentes. Colocado em discussão o Projeto de Decreto nº 03/2017 – CM.
Ninguém fez uso da palavra. Colocado em votação o Projeto de Decreto nº
03/2017 – CM, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Colocado em
discussão o Requerimento ao Prefeito nº 03/2017. Usaram a palavra os seguintes
Vereadores: Helder Figueiredo dos Santos: deu as devidas explicações acerca da
proposição. Fabiano de Freitas Figueiredo: consignou a importância do
Requerimento ao Prefeito e salientou a necessidade de votação de forma breve.
Ninguém mais fez uso da palavra. Colocado em votação o Requerimento ao
Prefeito nº 03/2017, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Colocado em
discussão o Requerimento ao Prefeito nº 04/2017. Usou a palavra o Vereador
Abílio Mateus Borges que deu as devidas explicações acerca da proposição.
Ninguém mais fez uso da palavra. Colocado em votação o Requerimento ao
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Prefeito nº 04/2017, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Colocado em
discussão o Requerimento ao Prefeito nº 05/2017. Usaram a palavra os seguintes
Vereadores: Regina Rodrigues Coelho: deu as devidas explicações acerca da
proposição. Raphael de Paula Asse: consignou que todos os equipamentos
mencionados nos Requerimentos ao Prefeito nºs 03, 04 e 05/2017 foram
adquiridos onerosamente pela Prefeitura, portanto, necessário a localização destes.
Fabiano de Freitas Figueiredo: consignou que realmente os bens devem ser
localizados e o Prefeito tem por obrigação legal, adotar as medidas para tanto.
Ninguém mais fez uso da palavra. Colocado em votação o Requerimento ao
Prefeito nº 05/2017, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais a
tratar, passou-se para as Explicações Pessoais. Fizeram uso da palavra os
seguintes Vereadores: Fabiano de Freitas Figueiredo: disse que em relação ao
transporte universitário, é favorável a medida já tomada pela Câmara da qual
compartilha, todavia, salientou que é necessário pedido ao Prefeito pagar a
integralidade das despesas. Disse que não publicou nada dizendo que a reunião
com o Prefeito sobre o transporte universitário tenha sido de sua iniciativa.
Consignou que a reunião deveria ter sido realizada, pois não houve qualquer razão
para o cancelamento. Disse que não é contra qualquer benefício aos funcionários
públicos, seja vale alimentação ou outro qualquer. Pediu desculpas ao Vereador
Raphael pela discussão nas redes sociais. Vereador Raphael de Paula Asse
também lhe pediu desculpas. Helder Figueiredo dos Santos: disse que a reunião
com o Prefeito sobre o transporte universitário, na realidade foi solicitado pelo
Prefeito com os Vereadores. Maria Amélia Furtado de Paula e Silva: consignou
que não houve qualquer tumulto no dia da reunião convocada pelo Prefeito.
Mencionou que a Câmara está atuante com os problemas da cidade e cumprindo
sua obrigação legal. Disse que é preciso respeitar a lei e o Regimento Interno
desta Câmara. Consignou que está recebendo reclamações acerca da majoração do
IPTU e outras taxas municipais, o que não foi matéria debatida por esta Câmara.
Disse que o reajuste de impostos e taxas não foi autorizado por esta Casa de Leis,
portanto, necessário analisar a constitucionalidade do aumento. Disse ainda, da
necessidade de apresentação pela Mesa da Câmara do balancete aos Vereadores.
Ninguém mais fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, a Senhora
Presidente declarou encerrada a presente sessão. Após dez minutos do
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encerramento, a Senhora Presidente declarou aberta a Tribuna Livre (art. 286 do
Regimento Interno). A Senhora Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que
fizesse a chamada das pessoas inscritas (art. 286, VI do Regimento Interno). Fez
uso da palavra o Senhor Lucas de Souza que falou sobre o transporte
universitário. Ninguém mais. 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, 03/04/2017.

Fabiana Junqueira Seribeli
Presidente

Raphael de Paula Asse
1º Secretário

Abílio Mateus Borges
2º Secretário
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