Câmara Municipal de Guará
Estado de São Paulo

Ata da sétima sessão extraordinária da quarta sessão legislativa da décima
sétima legislatura da Câmara Municipal de Guará, Estado de São Paulo.

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis (2016), as
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17:00 (dezessete horas), realizou-se na sede da Câmara Municipal de Guará,
Estado de São Paulo, a sétima sessão extraordinária da quarta sessão legislativa da
décima sétima legislatura, sob a presidência da Vereadora Ana Maria Figueiredo
Cruz. Feita a chamada regimental, foi constatada a presença dos seguintes
Vereadores: Fabiano de Freitas Figueiredo, Ana Maria Figueiredo Cruz, Ângela
Aparecida Paulino Soares, Luiz Carlos Batista Filho, Antônio dos Reis da Silva
Almeida, Arsênio Amaro Dias, Vinicius Magno Filgueira, Fabiana Junqueira
Seribeli, Roberto Dias e Maria Amélia Furtado de Paula e Silva. Deixou de
comparecer o Vereador Aparecido José da Silva. Havendo número legal, a
Senhora Presidente invocou a proteção Divina e declarou aberta a presente sessão.
Foi feita a leitura do Projeto de Decreto nº 21/2016 – CM. Foi colocado em
discussão o Projeto de Decreto nº 21/2016 – CM. Usaram a palavra os seguintes
Vereadores: Fabiano de Freitas Figueiredo: parabenizou a Comissão de
Orçamento pelo trabalho célere e correto na condução do processo de julgamento
das contas do Prefeito do exercício de 2013. Disse que o Projeto de Decreto deve
ser aprovado, pois há de seguir orientação do Tribunal de Contas, que tem
conhecimento técnico para análise das contas. Arsênio Amaro Dias: disser ser
favorável ao projeto, no sentido da orientação do Tribunal de Contas. Antônio dos
Reis da Silva Almeida: disse ser favorável ao Projeto de Decreto e parabenizou a
comissão de orçamento por emitir parecer conforme orientação do Tribunal de
Contas. Ângela Aparecida Paulino Soares: disse que é funcionária pública e
participou da administração anterior, bem como da atual e, é de grande diferença
administrativa, visto as questões negativas ocorridas na atual administração.
Fabiana Junqueira Seribeli: como membro da Comissão de Orçamento, salientou
que a pressão sofrida dos Vereadores em relação às contas de 2012 foi muito
maior. Mencionou acerca do excesso de suplementação da atual administração
sem autorização prévia do legislativo. Consignou ainda, da administração
deficitária da atual administração.
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Vinicius Magno Filgueira: disse que acompanha o parecer
da comissão de orçamento pela rejeição das contas de 2013, bem como fez em
relação as contas de 2012.
Fabiano de Freitas Figueiredo: disse que não houve
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qualquer irregularidade na elaboração da Resolução nº 02/2016. Toda alteração
regimental foi feita de acordo com a legislação pertinente. Disse que jamais houve
qualquer falsificação de documentos para alteração regimental.
Roberto Dias: pediu a votação do projeto, salientando que a
Câmara deve transcorrer na normalidade, sem qualquer desavença pessoal entre os
Vereadores. Ninguém mais fez uso da palavra. Foi colocado em votação o Projeto
de Decreto nº 21/2016 – CM, sendo aprovado por unanimidade dos presentes.
Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a presente
sessão. Eu, Ângela Aparecida Paulino Soares, 2ª Secretária, redigi a presente ata
(art. 36, I do Regimento Interno). Eu, Vinicius Magno Filgueira, 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, 12/12/2016.

Ana Maria Figueiredo Cruz
Presidente

Vinicius Magno Filgueira
1º Secretário

Ângela Aparecida Paulino Soares
2ª Secretária
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