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

Aos quatro dias do mês de abril 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
quinta 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, Luiz Carlos Batista Filho, Vinicius
Magno Filgueira e Roberto Dias. Ausente a Vereadora Maria Amélia Furtado de
Paula e Silva. 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 21/03/2016 (4ª ordinária). Foi
colocada em discussão a ata do dia 21/03/2016 (4ª ordinária). Ninguém fez uso da
palavra. Foi colocada em votação a ata do dia 21/03/2016 (4ª ordinária) que foi
aprovada por unanimidade dos presentes. Foi feita a leitura da ata do dia
21/03/2016 (3ª extraordinária). Foi colocada em discussão a ata do dia 21/03/2016
(3ª extraordinária). Ninguém fez uso da palavra. Foi colocada em votação a ata do
dia 21/03/2016 (3ª extraordinária), sendo aprovada por unanimidade dos
presentes. Foi feita a leitura do Requerimento ao Prefeito nº 04/2016 CM. Foi
colocado em discussão o Requerimento ao Prefeito nº 04/2016 – CM. Ninguém
fez uso da palavra. Foi colocado em votação o Requerimento ao Prefeito nº
04/2016 – CM, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Foi feita a leitura
da Moção de Apoio nº 01/2016 – CM. Foi colocada em discussão a Moção de
Apoio nº 01/2016 – CM. Ninguém fez uso da palavra. Foi colocada em votação a
Moção de Apoio nº 01/2016 – CM, sendo aprovada por unanimidade dos
presentes. Foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 04/2016 – CM. Foi feita a leitura
do Projeto de Lei nº 05/2016 – CM. Foi feita a leitura do Projeto de Lei nº
06/2016 – CM. Foi feita a leitura da Emenda nº 01 ao Projeto de Lei nº 03/2016/ CM. Foi feita a leitura da Emenda nº 01 ao Projeto de Resolução nº 01/2016 –
CM. Foi feita a leitura das Indicações nºs 08 e 09/2016. Nada mais. A Presidente
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declarou aberta a Tribuna Livre. Fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores:
Aparecido José da Silva: Esclareceu que quando de sua primeira eleição, a
Câmara não dispunha de estrutura adequada para o desempenho dos trabalhos dos
Vereadores. Não havia sequer forma do Vereador se dirigir ao Deputado que
apoiou para solicitar benfeitorias para a cidade. Disse que felizmente essa situação
é diversa atualmente, em que há a estrutura adequada para o exercício da
vereança. Mencionou acerca do êxito dos Vereadores em geral, na busca de
melhorias para o município e população. Informou acerca das gestões passadas
em que criada a devida estrutura para a Câmara e, para o exercício dos mandatos.
Mencionou acerca da legislação pertinente ao subsídio dos Vereadores.
Consignou que esta Casa de Leis é aberta a crítica e elogios, mas o que não
aceitável é a própria Câmara se desvalorizar. Mencionou a importância da
estrutura da Câmara para que os Vereadores busquem benefícios em prol da
cidade. Consignou que atende adequadamente boa parte da população, sempre em
benefício de cada família guaraense. Ana Maria Figueiredo Cruz: Salientou acerca
do requerimento aprovado de forma unânime por esta Casa de Leis. São
requerimentos referentes a multa paga pela empresa Vale Fertilizantes em favor
da construção de usina de reciclagem pela Prefeitura. O outro requerimento se
refere a pagamentos da Prefeitura para a empresa Jaqueline Dourado. Em relação
a questão da reciclagem disse que aguarda resposta acerca do devido cumprimento
do postulado em termo firmado com o Ministério Público. No que se refere a
empresa Jaqueline Dourado, houve informação acerca do pagamento, porém
omisso e incompletas. Após aprovação dos requerimentos foi punida pela
Prefeitura com alteração de seu horário de trabalho, visando prejudicá-la na
condução desta Casa de Leis. Esclareceu ainda que a Santa Casa enfrenta
dificuldade financeira. Esta Casa de Leis devolveu duodécimo para a Prefeitura
para repasse à Santa Casa. Mencionou também da falta de medicamentos e demais
suprimentos no Centro de Saúde. Vinicius Magno Filgueira: deu esclarecimentos
acerca dos projetos de fixação de subsídios do legislativo e executivo. Disse que
em relação ao subsídio do Prefeito houve manutenção do valor em razão de ser o
teto para o valor dos salários dos funcionários públicos, na forma da Lei
Complementar nº 49/2009. Acerca dos subsídios do legislativo, disse que houve
diminuição, em razão das dificuldades enfrentadas em razão da crise. Consignou
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que eventuais economias feitas por esta Casa de Leis deverão ser revertidas em
favor do município. Disse que está preocupado com as entidades municipais e que
o subsídio de R$2.150,00 é digno para valorizar o trabalho do Vereador.
Consignou que eventuais economias feitas pela redução dos subsídios deverão ser
convertidas em investimentos para o município. Fabiano de Freitas Figueiredo:
salientou que o projeto de fixação dos subsídios é político. Esta Casa em muito
ajuda as entidades sociais da cidade, certo inclusive, que através de emendas no
orçamento, aumentou o repasse para a Santa Casa. Consignou que o valor pago
atualmente é digno do trabalho do Vereador, que para fazer jus, tem que realmente
trabalhar em prol da população guaraense, com implementação de medidas
concretas, favoráveis ao município. Ninguém mais fez uso da palavra. Nada mais
havendo a tratar no Expediente, passou-se para a Ordem do Dia. Nada a tratar na
Ordem do Dia, passou-se para as Explicações Pessoais. Usaram a palavra os
seguintes Vereadores: Luiz Carlos Batista Filho: parabenizou a Vereadora Ana
pela fala na Tribuna Livre. Salientou realmente a necessidade de cumprir a função
de fiscalizar. Questionou a Senhora Presidente acerca das razões da na votação do
parecer do Tribunal de Contas, referente às contas do Executivo do exercício de
2012. Salientou a importância dos repasses para a Santa Casa, os quais destinados
à manutenção da citação instituição. Antônio dos Reis da Silva Almeida:
parabenizou Ana pelas palavras na Tribuna. Consignou que a situação do pessoal
da cooperativa de reciclagem foi regularizada. Em relação aos projetos de fixação
de subsídios disse que o Vereador deve mostrar seu valor demonstrados seus
serviços e justificando o subsídio recebido. Salientou que o Vereador Vinicius
Magno Filgueira deve se unir mais aos demais Vereadores para trabalhar em favor
da população. Aparecido José da Silva: consignou acerca do dever de fiscalização
do Vereador, que inclusive deve ser feito através de requerimentos ao Prefeito.
Em relação ao valor que não destinado a reciclagem é preciso atendimento da
legislação pertinente. Se houver apontamento negativo por parte dos órgãos
competentes, esta Casa de Leis deve ser ater a lei. Arsênio Amaro Dias:
consignou a importância da valorização do subsídio dos Vereadores. As
proposições acerca da diminuição dos subsídios é um desrespeito a esta Casa de
Leis. Vinicius Magno Filgueira: disse que os projetos acerca dos subsídios não é
político, mas sim pensando nas dificuldades que o município atravessa. A
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proposição é realmente para economizar e para ser revertida em prol das entidades
públicas. Salientou acerca de emendas de sua autoria, rejeitadas por esta Casa de
Leis, as quais beneficiariam a população. Salientou que a redução é para o bem
estar da população. Mencionou acerca do êxito no projeto cidade legal e outros
em favor da população. Fabiana Junqueira Seribeli: disse que a redução de gastos
com o subsídio ficará para o Executivo e não há garantia de que haverá repasse
para as entidades da cidade. Consignou a importância da função legislativa.
Ângela Aparecida Paulino Soares: questionou acerca da valorização de cada
profissional. Consignou sua preocupação com as entidades. Disse que esta
Câmara está de parabéns pelo trabalho realizado. Mencionou que a redução é
importante para se economizar e proporcionar repasses às entidades da cidade.
Compreende o ponto de vista de cada Vereador, respeitando as razões de cada um,
mas consignou que é necessário a contenção de gastos. Em relação à votação do
parecer do Tribunal de Contas, referente às contas do Executivo, exercício de
2012, esta Casa de Leis está seguindo o trâmite regimental legalizado, sob pena de
nulidade. O Vereador Roberto Dias cedeu a palavra ao Vereador Fabiano de
Freitas Figueiredo: Fabiano de Freitas Figueiredo: consignou que em conversa
anterior com as Vereadoras Ângela e Ana, sentiu que estas também não eram
favoráveis a proposição, mas não retirou por respeito ao Vereador Vinicius
Magno Filgueira. Salientou que a redução pretendida não surtirá efeito real em
relação ao repasse para as entidades sociais. Ninguém mais fez uso da palavra. A
Senhora Presidente convocou sessão extraordinária para o dia 04/04/2016, as
21:30 horas para discussão e votação da Emenda nº 01 ao Projeto de Lei nº
03/2016 – CM, Emenda nº 01/2016 – CM ao Projeto de Resolução nº 01/2016 –
CM; Projeto de Lei nº 03/2016 – CM e Projeto de Resolução 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, 04/04/2016.

Ana Maria Figueiredo Cruz
Presidente
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Vinicius Magno Filgueira
1º Secretário

Ângela Aparecida Paulino Soares
2ª Secretária

Av. Dr. Francisco de Paula Leão, nº 400 – centro – Guará/SP – CEP: 14580-000
Fone/fax: 16 3831-3262/3905 – site: www.camaraguara.sp.gov.br

5

