
 

 

 

 

Câmara Municipal de Guará 
Estado de São Paulo 

 

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 

1 

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

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

 

Aos dezoito 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 

sexta 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, Roberto Dias e 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 04/04/2016 (5ª ordinária). Foi colocada em discussão a 

ata do dia 04/04/2016 (5ª ordinária). Ninguém fez uso da palavra. Foi colocada em 

votação a ata do dia 04/04/2016 (5ª ordinária) que foi aprovada por unanimidade 

dos presentes. Foi feita a leitura da ata do dia 04/04/2016 (4ª extraordinária). Foi 

colocada em discussão a ata do dia 04/04/2016 (4ª extraordinária). Ninguém fez 

uso da palavra. Foi colocada em votação a ata do dia 04/04/2016 (4ª 

extraordinária), sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Foi feita a leitura 

do Projeto de Decreto nº 02/2016 – CM. Foi feita a leitura do Projeto de Decreto 

nº 03/2016 – CM. Foi feita a leitura do Projeto de Decreto nº 04/2016 – CM. Foi 

feita a leitura do Projeto de Decreto nº 05/2016 – CM. Foi feita a leitura das 

Indicações nºs 10, 11 e 12/2016. Nada mais. A Presidente declarou aberta a 

Tribuna Livre. Ninguém fez uso da palavra. O Vereador Aparecido José da Silva 

apresentou requerimento de urgência especial aos Projetos de Decretos nºs 02, 03, 

04 e 05/2016 – CM. Nada mais havendo a tratar no Expediente, passou-se para a 

Ordem do Dia. Foi colocado em votação o requerimento de urgência especial, 

sendo aprovado por unanimidade dos presentes. A Senhora Presidente nomeou 

como relator especial aos Projetos de Decretos 02, 03, 04 e 05/2016 – CM o 

Vereador Antônio dos Reis da Silva Almeida. A Senhora Presidente suspendeu a 

sessão para elaboração dos pareceres. Reiniciada a sessão. Foi colocado em 
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primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 02/2016 – CM. Ninguém 

fez uso da palavra. Foi colocado em primeira votação o Projeto de Lei 

Complementar nº 02/2016 – CM, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. 

Foi colocado em discussão o Projeto de Decreto nº 02/2016 – CM. Ninguém fez 

uso da palavra. Foi colocado em votação o Projeto de Decreto nº 02/2016 – CM, 

sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Foi colocado em discussão o 

Projeto de Decreto nº 03/2016 – CM. Ninguém fez uso da palavra. Foi colocado 

em votação o Projeto de Decreto nº 03/2016 – CM, sendo aprovado por 

unanimidade dos presentes. Foi colocado em discussão o Projeto de Decreto nº 

04/2016 – CM. Ninguém fez uso da palavra. Foi colocado em votação o Projeto 

de Decreto nº 04/2016 – CM, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Foi 

colocado em discussão o Projeto de Decreto nº 05/2016 – CM. Ninguém fez uso 

da palavra. Foi colocado em votação o Projeto de Decreto nº 05/2016 – CM, 

sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais a tratar na Ordem do 

Dia, passou-se para as Explicações Pessoais. Usaram a palavra os seguintes 

Vereadores: Fabiano de Freitas Figueiredo: sugeriu que se faça previsto no 

regimento, a possibilidade de cessão da palavra de um Vereador para outro, 

quanto não utilizado seu direito de falar. Tal previsão por certo proporciona maior 

possibilidade de debate e por consequência, surgimento de ideias. Aparecido José 

da Silva: consignou que realmente se faz necessária a previsão de cessão da 

palavra durante as explicações pessoais. Antônio dos Reis da Silva Almeida: fez 

as devidas consignações acerca da Indicação nº 10/2016. Maria Amélia Furtado 

de Paula e Silva: fez algumas considerações acerca da empresa Águas de Guará e 

noticiou que muito lutou para evitar a concessão. Sugeriu a esta Casa de Leis, um 

estudo sobre eventual possibilidade de revisão da forma em que feita a concessão 

dos serviços de água e esgoto, em especial, relação ao volume de água, referente à 

taxa mensal. Ana Maria Figueiredo Cruz: deu os devidos esclarecimentos acerca 

de suas indicações. Vinicius Magno Filgueira: consignou que já buscou 

informações acerca da possibilidade de revisão do contrato de concessão dos 

serviços de água e esgoto, bem como da taxa mensal. Salientou que ainda que seja 

muito difícil, é importante as alterações em benefício da população. Salientou 

também acerca da dificuldade que a Prefeitura enfrenta para as substituições das 

lâmpadas, devido ao alto custo. Ninguém mais fez uso da palavra. A Senhora 
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Presidente convocou sessão extraordinária para o dia 18/04/2016, as 21:30 horas 

para discussão e votação das seguintes matérias: segunda discussão e votação do 

Projeto de Lei Complementar nº 02/2016 – CM; discussão e votação do Projeto de 

Lei nº 04/2016 – CM; discussão e votação do Projeto de Lei nº 05/2016 – CM e 

discussão e votação do Projeto de Lei nº 06/2016 – CM. Nada mais havendo a 

tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a presente sessão. Após dez 

minutos do 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 Edson Rogério Honorato que falou sobre a 

situação financeira da Santa Casa local e pediu ajuda a esta Casa de Leis. 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, 18/04/2016. 
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