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

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

 

Aos vinte e três dias do mês de maio 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 oitava 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 02/05/2016 (7ª ordinária). Foi colocada em discussão a 

ata do dia 02/05/2016 (7ª ordinária). Fizeram uso da palavra os seguintes 

Vereadores:  

 Fabiano: Presidente, nobres edis, funcionários da casa e pessoas 

que nos visitam, boa noite. Eu gostaria de estar fazendo algumas alterações na ata, 

e até sugerir, dar uma sugestão, que fique, que se grave um CD dessa sessão e 

deixe guardado à sete chaves porque essa ata demorou quase vinte dias para ser 

redigida e teve várias alterações, ficou aí correndo de mão em mão muito tempo, e 

foi redigida hoje por volta de uma hora da tarde. Então, é de bom grado que se 

grave um CD, porque senão depois precisa olhar o que realmente aconteceu, pois 

está acostumando aqui na casa sumir as gravações. É bom que se grave e deixe 

arquivado. 

 Eu gostaria de fazer uma alteração na ata, pra que se conste 

também que, de acordo com a nomeação do relator, um grupo de vereadores 

conversou com a Presidente e ficou pré-estabelecido que a relatora seria a 

vereadora Maria Amélia. 

 Ana: Isso não aconteceu. 

 Maria Amélia: Aconteceu, Sra. Presidente. 

 Tio Luiz: Sumiu a gravação Sra. Presidente. 

 Fabiano: Bom, e mesmo que não tivesse acontecido, a Sra. 

Presidente como competente que é, e que também disse que consultou advogado 

especialista em elaboração e alteração do regimento, deveria saber dos trâmites da 

Casa, já que a senhora que não nomeou, deveria ter parado a ação na mesa da 

senhora, e como a senhora não faz a nomeação e deixa o processo correr na mesa 

da senhora aí? Então, a senhora deveria ter arguido a inconstitucionalidade, 

arguido o vício na hora e parado com a tramitação. A senhora deixou correr 

porque é o trâmite normal da Casa ficar acordado isso antes da votação. Isso está 

bem claro em várias gravações. Tem aí, só pra citar alguns exemplos, no dia 

18/05, o projeto nº 5/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015; no dia 17/03, o projeto 

2/2016, 3/2016; no dia 01/02, o projeto 1/2016; todos projetos votados pelos 

integrantes da mesa, em especial o sr. Vinicius, da mesma forma como foi feito o 

outro, combinada a relatoria antes da sessão. Então, é de muita estranheza que a 

Presidente tenha tomado uma posição duvidosa a esse respeito, e que a única 

forma de comprovar isso, a não ser a palavra dos vereadores era uma gravação 

que sumiu, queimou. Então, vamos esperar para ver o resultado prático depois. 
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Mas eu gostaria que constasse isso em ata. Também gostaria que fosse alterada a 

ata dizendo que a senhora consultou advogado especialista, isso já tá na ata. Bom, 

minhas alterações e meus pedidos são estes. Então, que a senhora, depois na 

oportunidade certa, em explicações pessoais, possa explicar isso melhor, porque é 

estranho uma presidente da Câmara, sabendo do rito, consultando advogado, 

deixar passar a mercê, pra depois falar que foi tapeada, enganada. É complicado 

essas coisas. 

 Tio Luiz: Boa noite, senhora presidente, amigos vereadores, 

pessoas que nos visitam. Eu gostaria que constasse na ata também, quando aqui na 

minha fala que o vereador Luiz Carlos Batista Filho salientou que a proposta de 

emenda vinha ser válida para o julgamento das contas de todos os exercícios e, 

portanto, não há qualquer benefício próprio. Quando eu disse que não há qualquer 

benefício próprio, gostaria de deixar bem claro que a gente estava fazendo uma 

emenda pra votar conta do executivo passado, do executivo atual, do executivo 

que vai vir, e quando falei de benefício próprio, gostaria que constasse em ata que 

a senhora usou a tribuna dessa câmara e falou que nós vereadores estávamos tendo 

benefício próprio. Eu gostaria que constasse em ata que a senhora usou essa 

palavra na Tribuna. 

 Vinicius: Boa noite, presidente, colegas Vereadores, pessoal que 

nos visita. Quero deixar aqui que se conste em ata também que essa ata foi feita e 

elaborada conforme CD, que não foi desviado conforme o vereador Fabiano falou, 

que é o mesmo CD que a Casa usa pra fazer, está aqui. E quero que conste em ata 

que a Secretaria nos comunicou que o vereador Fabiano que nomeou a Maria 

Amélia e o Luiz Carlos como relatores, e a Presidente, como ela mesma falou na 

Tribuna, é contra o projeto, e como é que ela estava ciente de que ela autorizou 

fazer o relatório? Documentos que tenho aqui em mãos, onde está assim: “de 

conformidade com o artigo 190 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Guará, o relator especial designado pela senhora presidente apresenta o seguinte 

parecer. Maria Amélia Furtado de Paula e Silva”. Eu queria que me apresentasse 

pra gente apresentar pra todos, ou então que se colocasse na pauta ou na ata, onde 

está o documento que foi nomeada a vereadora Maria Amélia e o vereador Luiz 

Carlos como relatores especiais da emenda e da Maria Amélia do projeto de 

resolução. Não está na Casa, não tem, e, conforme informações da Secretaria, 

quem nomeou, falou que era pra fazer essa nomeação, foi o vereador Fabiano. 

Então eu queria que se abrisse uma comissão investigatória pra que a gente 

pudesse apurar esses atos, porque aqui não tem bandido, não tem malandro. Aqui 

tem pessoas sérias falando. E aqui nesse CD, que eu não preciso sumir com CD, 

está a prova. O CD está aqui do jeitinho que aconteceu a ata, a sessão. E essa ata 

fim sim colocada. E quando o senhor, Luiz Carlos, falou sobre justamente das 

contas, está de acordo com o que o senhor falou: “válida para o julgamento das 

contas de todos os exercícios”. Ninguém está falando que é de hoje, que é de 

ontem. Então já está escrito aqui nas atas. E se você pegar o Regimento, ele fala 

bem claro que é resumido, eu não preciso colocar com todas as suas palavras, mas 

se querem que muda, nós mudamos, só que está aqui de acordo e não vai ser 

alterado a forma que foi feita. Então tá. Eu vou fazer a alteração que o senhor 

quer, só que eu quero que conste em ata que não teve o relator especial pela 

vereadora. 

 Fabiano: As alterações que o senhor for fazer vão ser votadas. 



 

 

 

 

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 

3 

 Vinicius: Como o senhor mesmo falou,  de guela abaixo, tá aqui na 

ata também. 

 Fabiano: Só pra completar, esse CD que o senhor está mostrando 

aí, como sempre o senhor tenta ludibriar as coisas, esse CD tá aí mesmo, apesar 

que alguns CDs que foram gravados não têm imagem agora. Só que é o seguinte, 

o CD que nós estamos requerendo aí é o CD dos corredores, de onde a presidente 

Ana esteve dentro do meu gabinete, na reunião pra fazer a nomeação do relator e 

discussão do projeto. Esse CD foi o que sumiu, não foi o da sessão. 

 Ana: Aquele lá em cima, ó. 

 Fabiano: Não Ana, não precisa de lá em cima não. Pede pro Lucas 

recuperar as imagens. É só aqui embaixo mesmo. É só o Lucas recuperar a 

imagem e a gente vai ver se você entrou ou se você não entrou; se nomeou se não 

nomeou. Então é dessa forma. Então eu só queria que constasse na ata, colocar em 

votação e constasse isso em ata. Se recuperar as imagens a gente já torna isso 

público. Joga no telão aí. 

 Fabiana Bibi: Senhora presidente, mesa diretora, nobres colegas, 

pessoal que nos visita. É muito bom ter vocês aqui com a gente, casa cheia. É 

muito bom mesmo. Eu queria propor à Presidente, já que tem uma discussão aí de 

algo que foi feito e que, se a gente pegar o regimento, realmente não está no 

regimento interno, conforme foi feito, mas abra uma sindicância, vamos ver o que 

aconteceu. E, às vezes, até os funcionários nos esclareçam, em algum documento. 

Porque não podemos ficar nessa discussão tola perante uma ata do que foi passado 

aqui nessa sessão. O pessoal que tá aqui acho que precisa de respeito. Então, 

primeiro abra essa sindicância para ver como que aconteceu, o que teve de errado, 

que se houve esse erro vamos abrir uma sindicância. Não adianta ficarmos 

brigando uns com os outros que não vai dar em nada. 

 Maria Amélia: Senhora Presidenta, membros da mesa, nobres 

colegas, agradeço em particular a todos que nos visitam hoje. É muito gratificante 

estar aqui com a casa repleta de pessoas, porque é assim que se administra uma 

democracia. Muito obrigada pela presença de todos. Senhora Presidenta, quero 

colocar aqui o meu respeito em primeiro lugar por V. Exa., senhores membros da 

mesa. O que eu vejo aqui hoje é uma vergonha. Isso envergonha nossa cidade. 

Envergonha os nossos cidadãos, nossas cidadãs, correto. Porque essa casa, desde 

o momento em que eu cheguei aqui, eu já coloquei que eu cheguei nessa casa de 

leis como costumam dizer aí que eu sou uma vereadora suplente, realmente 

assumo isso, estou aqui por capricho do destino. Eu fiquei realmente para 

suplente, com 432 votos, e vim pra cá porque quero honrar os 432 votos que eu 

tive nessa cidade das pessoas que acreditaram em mim. Mas é uma vergonha o 

que eu estou ouvindo aqui hoje. Esta mesa nunca respeitou o regimento dessa 

casa. Esses vereadores hoje que fazem parte dessa comissão de orçamento e 

finança dessa casa é uma vergonha, porque eles não respeitam o regimento dessa 

casa. Tiveram o propósito de colocar o processo que está sendo averiguada as 

contas do ex-Prefeito Sr. Marco Aurélio Migliori debaixo do braço. 

 Fabiana Bibi: Senhora, me dá um aparte, por favor? 

 Maria Amélia: Não dou aparte. A senhora presidente está aqui e 

eu respeito essa casa de leis por tradição, porque já estive sentada aqui com muita 

gente séria nessa mesa, inclusive tem aqui uma pessoa muito nobre que foi 

presidente dessa casa, chamado Dr. Nico, e ele sabe do que eu estou falando. Aqui 

se respeitava a lei e hoje não se respeita a lei, não se respeita o regimento dessa 
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casa. Respeita-se quando tem interesse particular e pessoal de cada um que está 

sentado nessa mesa, certo, e de alguns vereadores que se propõem, que acham que 

o cargo lhes dá o direito de passar em cima da lei. Eu me envergonho de estar 

nessa legislatura. Eu nunca vi isso em Guará. Eu tenho pena da minha cidade. Eu 

tenho vergonha da minha cidade. Os nossos cidadãos têm que ter vergonha disso 

aqui. Isso não é justo. Isso tudo que passou aqui foi conversado. A imagem sumiu. 

Aqui tudo é filmado e, de repente, a imagem some. Nós queremos a imagem que 

nós estávamos conversando com a senhora presidente. A imagem sumiu. Sabe por 

quê? Eu disso hoje pra um companheiro meu, eu estou preocupadíssima com esse 

trabalho. Chamaram um rapaz aqui. Não sei o que estava acontecendo com as 

câmeras aqui. Eu gostaria de ver a nota fiscal desse trabalho, porque eu não me 

sinto à vontade nessa casa de leis pra conversar na minha sala porque eu acho que 

tem microfone lá dentro, tal é o desespero que eles estão aqui tentando derrubar 

um parecer do Tribunal de Contas. O parecer é do Tribunal de Contas, não é meu, 

não é seu, não é do outro. O que está acontecendo com essa mesa, senhora 

presidente? Que falta de respeito é esse com o regimento interno dessa casa? Que 

falta de hombridade de colocar uma palavra com a gente e depois dizer que não 

aconteceu? Isso é covardia. Me perdoe senhoras e senhoras, mas essa é a situação 

que nós vivemos em Guará. Muito obrigada. Boa noite a todos. 

 Ângela: Boa noite, presidente, nobre edis, pessoas que nos visitam. 

É lamentável tudo isso que nós estamos vivendo aqui nesse momento. Me 

desculpe, vereadora, mas eu acho que a senhora falou muito alto. Eu acho que não 

precisava ter se exaltado da maneira que se exaltou. Maria Amélia: falei até baixo, 

aqui tem que gritas, porque vocês estão passando garganta abaixo. A senhora está 

ditando tantas regras. A senhora tem que usar em consumo próprio, na sua vida, 

porque a senhora é funcionária da prefeitura, a senhora é funcionária da 

Assistência, pelo qual eu também sou funcionária, e eu presto horário do meu 

trabalho, com frequência; falto quanto tenho que faltar; perco dias de minhas 

férias, e a senhora uma vez por mês vai na Assistência assinar frequência; a 

senhora recebe mensalmente. Maria Amélia: Graças ao seu coronel. Presidente 

pede ordem. Então a senhora se contenha. A senhora não é espelho pra ficar aqui 

ditando regras na frente. Então, é lamentável tudo isso que está acontecendo, 

porque, justamente, nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho. Acredito no 

posicionamento da presidente quando ela disse que ela não relatou a vereadora 

Maria Amélia como relatora. Acredito na presidente. Acredito na hombridade 

dela. Ana. Por favor eu não dei a palavra para a Senhora. É incrível como que a 

gente vê tantas coisas erradas lá na televisão e aqui dentro da câmara hoje nós 

estamos presenciando isso. Vereadores, me desculpem, mentindo pra nós mesmo, 

pra eles mesmos, porque eles sabem que é mentira. E tô falando isso com 

propriedade e sem medo, porque é mentira, pessoal. Sexta-feira aqui teve o bispo 

que veio abençoar essa casa, que orou conosco aqui dentro desse salão, dentro 

dessa tribuna, e hoje tá usando de mentira aqui pra benefício próprio. Pra ele sim 

benefício próprio, porque aqui tá uma luta de poder. Nós só estamos executando 

nosso trabalho. Hoje, por providência de Deus, o Vinicius, eu e a Bibi estamos 

nessa comissão de orçamento, e a Ana como presidente da Câmara. Eles não 

perdoam nós por isso. Eles não perdoam isso. E a comissão de orçamento tem 

autonomia mediante a lei, sempre acompanhado pelo nosso jurídico e respaldado 

pelo nosso jurídico. 
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 Roberto: Presidente, eu só quero pedir que se for pra terminar a 

sessão, nós vamos terminar certinho. Se for pra virar bagunça, eu vou levantar e 

vou embora. Eu acho que isso não está certo. Aqui é uma casa de respeito. Eu 

acho que aqui não precisa ficar nessa “brigaiada”. Já falou o que tinha que falar, 

vamos acabar com isso, vamos acabar a reunião. Pelo amor de Deus. 

 Ana: Está suspensa a sessão. 

 Roberto: Maria Amélia, eu não estou falando mal de você. Só 

estou pedindo para nós acabarmos a sessão. 

  Sessão suspensa (20:32:43) 

  Sessão reiniciada (20:39:20) 

 Ana: Peço aos vereadores que retomem seus lugares, por favor. 

Sra. Ângela, pode continuar na tribuna, por favor. 

 Ângela: Nobres vereadores, pessoas que estão aqui, voltei na 

tribuna pra pedir desculpas pra vocês, por todo o incômodo que foi causado, mas 

não me arrependo nenhum pouco de tudo que eu disse. Agora é aguentar o que 

vem aí, porque é assim, aqui é um jogo de poder, de luta, quem puder mais que 

ultrapasse o outro. Mas eu nem sei fazer isso pela força, porque quem faz o que 

quer tem que escutar o que não quer também. Então, por isso que eu não aguentei, 

e nem tinha pensado que eu ia vir aqui à frente falar tudo que eu tive vontade de 

falar, mas acredito piamente em tudo que a presidente expôs pra nós, que 

mediante até o projeto de resolução nº 2, eu, como vereadora, entrei com um 

recurso pra anular por conta de uma das cláusulas era essa, porque a presidente 

não teve a noção de quem ia ser a relatora. Então nós estamos aqui pra procurar 

fazer o certo, e nós não queremos ganhar no grito, nós queremos ganhar no amor, 

porque lá fora é o povo que votou em nós. Eu escutei aí de fora palavras também 

de xingamento. É muito doído pra gente ouvir isso daí, porque nós formos 

escolhidos pelo povo para fazer o bem pro povo, e eu acredito, independente do 

que vocês presenciaram aqui agora nessa câmara, acredito nesses onze vereadores 

que pelo qual o povo votou em nós e colocou nós aqui. Nós já estamos em fase 

final, então era tão bonito se nós deixássemos um legado bonito. Então, não, eu 

não vou continuar porque os ânimos estão muito abalado e eu acho que vocês não 

merecem passar e vivenciar o que vocês vivenciaram. 

 Aparecido (Cidão): Senhora presidente, mesa diretora, nobre edis, 

pessoas que nos visitam nessa noite, eu queria também, diante de tudo, 

acrescentar alguma coisa em tudo o que foi falado. Primeiro com relação ao 

projeto, que os vereadores dizem que se reuniram com a presidente e a presidente 

diz que não autorizou a relatora, mas, a verdade é que o projeto entrou em 

discussão, entrou em votação. Não foi questionado esse ponto. Bom, enfiem, se 

houve erro, o erro foi maior na hora dos trabalhos do que nos bastidores. Estou 

dizendo o meu ponto de vista. E a tribuna livre, o livro está aberto para quem quer 

se inscrever na tribuna livre, se expor as emoções, falar o que quiser falar, mas o 

apelo que eu faço é pra nós discutirmos dentro da pauta, dentro dos trabalhos de 

hoje, porque senão nós não vamos tocar a sessão. Nós já estamos aqui com 47 

minutos de sessão e a ata vai ser retirada pra ser alterada, acrescentadas algumas 

coisas, e nós não conseguimos votar nem a ata. Então, vamos discutir, vamos 

falar. Eu sei que todo mundo é ser humano, tem hora que exalta, tem hora que fica 

nervoso, tem hora que fica triste, mas dentro daquilo que está dentro da pauta, 

senão nós não vamos conseguir trabalhar. Obrigado. 
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   Ninguém mais fez uso da palavra. Foi colocado em votação 

o requerimento de retificação da ata do Vereador Fabiano de Freitas Figueiredo, o 

qual foi aprovado por seis votos contra quatro. Votaram contra os Vereadores 

Roberto Dias, Fabiana Junqueira Seribeli, Ângela Aparecida Paulino Soares e 

Vinicius Magno Filgueira. Foi colocado em votação o requerimento de retificação 

da ata do Vereador Luiz Carlos Batista Filho, o qual foi aprovado por seis votos 

contra quatro. Votaram contra os Vereadores Roberto Dias, Fabiana Junqueira 

Seribeli, Ângela Aparecida Paulino Soares e Vinicius Magno Filgueira. Foi 

colocado em votação o requerimento de retificação da ata do Vereador Vinicius 

Magno Filgueira, o qual foi rejeitado por seis votos contra quatro. Votaram contra 

os Vereadores Fabiano de Freitas Figueiredo, Maria Amélia Furtado de Paula e 

Silva, Luiz Carlos Batista Filho, Antônio dos Reis da Silva Almeida, Aparecido 

José da Silva e Arsênio Amaro Dias. A Senhora Presidente esclareceu que as 

retificações serão realizadas e que após a ata será colocada em votação na próxima 

sessão. Foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 07/2016 – CM. Foi feita a leitura do 

Projeto de Decreto nº 08/2016 – CM. Foi feita a leitura do Projeto de Decreto nº 

09/2016 – CM. Foi feita a leitura do Projeto de Decreto nº 10/2016 – CM. Foi 

feita a leitura do Projeto de Decreto nº 11/2016 – CM. Foi feita a leitura do Veto 

ao Projeto de Lei Complementar nº 02/2016 – CM. Foi feita a leitura do Recurso 

nº 01/2016 ao Projeto de Resolução nº 02/2016 – CM. Foi feita a leitura das 

Indicações nºs 17, 18, 19, 20, 21 e 22/2016. Nada mais. A Presidente declarou 

aberta a Tribuna Livre. Usaram a palavra os seguintes Vereadores: 

 Maria Amélia: Senhora presidenta, componentes da mesa, 

senhores e senhoras edis desta casa de leis, senhores e senhoras componentes que 

nos assistem, boa noite. Quero antes aqui, às vezes até me desculpar, porque a 

gente, às vezes, eleva um pouco o tom, mas é que têm coisas agridem, afligem, e 

até deixa a gente assim sem acreditar naquilo que um ser humano que quer mentir 

é capaz de fazer. Desculpem, por favor. Antes de mais nada, quero afirmar que 

nunca a vigília popular, e, no meu caso, a parlamentar sobre a condução dos 

assuntos políticos, se fez tão intensa e necessária. Por isso, senhora presidenta, em 

primeiro lugar, quero ressaltar minha indignação e o meu inconformismo pelo 

desprezo que se tem dado ao regimento interno dessa casa de leis. Neste cenário, a 

única certeza é o que não se sabe o que mais está por vir nesta câmara. A mesa 

diretora dessa casa, juntamente em conluio com alguns vereadores, se julga 

protegidos pelos cargos que ocupam, e pensam que estão acima da lei. Quero 

aqui, excelência, conduzir a vós a minha afirmação: eu terei a serenidade e a 

firmeza de conduzir junto àqueles que pensam e acreditam como eu que o nosso 

papel de parlamentares é zelar pela Constituição e assegurar que as garantias do 

contraditório e do devido processo legal sejam observadas dentro dos estritos 

limites por ela previstos. Portanto, senhora presidenta, sua excelência, é seu dever 

cumprir a constituição, as leis deste país e, principalmente, o regimento desse 

município, de um modo impessoal, moral, público, transparente e eficaz. Isso 

tudo, excelência, é para citar e se embasar apenas no artigo constitucional nº 37. 

Vale à pena averiguar este artigo na Constituição brasileira. Não se pode ser 

parlamentar, sem, ao menos, conhece-lo. Fica aqui a minha indignação ou a minha 

indicação à Vossa Excelência. Em segundo lugar, essa razão pela qual citei o 

artigo 37 é que este legitima a política partidária, aquela que começa pela voz da 

urna, mas que tem que prosseguir no exercício do cargo. Não é só ser eleito, é ter 

a consciência aqui dentro. Não é só no exercício do cargo. O Vereador, nós somos 
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eleitos na urna, mas nós temos que continuar a exercer e respeitar a Constituição 

no exercício do nosso cargo. Portanto, senhora presidenta, Vossa Excelência há de 

convir comigo que as normativas como ações penais e de improbidade 

administrativa existem para o caso de descumprimento da lei. Por que é assim? 

Porque é forçando os agentes públicos a serem fiéis às suas instituições. É assim 

que nós conseguiremos exterminar a corrupção para que aqui novos e melhores 

tempos se pronunciem sempre de baixo da democracia e do respeito à 

Constituição desse país. Não use o seu cargo, senhora presidenta, para autorizar 

uma comissão sem senso de dever para com a população guaraense, pensando 

somente no seu direito individual, cuidando apenas de si mesmo e dos seus 

interesses pessoais e familiares. Por isso, excelência, Péricles já dizia, chegou a 

dizer que esse tipo de sujeito apenas voltado para o visual do próprio umbigo, 

pensando em si, nos seus favores pessoais, nos seus favores partidários e 

familiares, é um inútil. Só serve para si mesmo. Em terceiro lugar, senhora 

presidenta, faço aqui um apelo à Vossa Excelência, invoco aqui a sua moral, a sua 

decência como cidadã, parlamentar a presidenta dessa Casa, pois sei que todos 

esses atributos não lhe foram oferecidos, eles são seus por direito, e eu os respeito 

muito. Não permita, senhora presidente, que a comissão de finança e orçamento e 

contabilidade continue a manobrar e desrespeitar o regimento desta casa, para que 

as contas do ex-prefeito não entrem para votação nessa nesta tribuna ou neste 

plenário, usando seu cargo para que possa evitar um parecer que lhe seja 

desfavorável. Use a sua ética, a sua decência, a sua moral, senhora presidente. 

Acuda Guará. Nós, guaraenses, clamamos pela sua sabedoria e pela sua dignidade. 

É lamentável o comportamento mesquinho e oportunista desta comissão, que só se 

volta a compromissos eleitoreiros, de legenda, privilegiando a corrupção, porque 

quem teve as contas rejeitadas por um Tribunal de Contas, que são técnicos, 

exímios técnicos que nos dão auxílio pra podermos votar essas contas, pra 

podermos discernir aquilo que foi corrupto ou não, é o Tribunal de Contas. Isso 

não sou eu que digo, é a própria legislação. Então, nós não podemos privilegiar a 

corrupção na figura central do seu partido, a fim de uma candidatura pré-

conduzida, em benefício dos próprios membros dessa comissão. Candidato esse, 

esculpido na figura do próprio réu no processo rejeitado pelo Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo. Como se vê, senhora presidenta, esta comissão brinca 

com os efeitos da lei; defere uma perícia contábil cuja finalidade nunca foi 

especificada; invertem a ordem: ao invés de se ouvir testemunhas pede-se uma 

perícia. Acho que nós deveríamos seguir o Código Civil, não sei, não sou 

advogada, mas, também, a gente tem um pouco de exercício na coisa e tem que 

ser um pouco inteligente. É a realização da perícia antes da prova testemunhal. 

Embasada em quê? Me dê o artigo da lei. Quanto ao número de testemunhas, é 

quanto queira? Quanto se dá ao luxo? Para que o tempo passe, passe seis meses, 

como já foi passado, para que esse não venha para esse plenário para ser votado. 

Vai durar quanto esse julgamento? Um ano? Dois anos? Dez anos? Quanto for do 

interesse desse senhor coronel ditador de todas as leis, que consegue fazer a 

cabeça dos interesseiros aqui dessa comissão e dessa mesa? É isso que Guará 

merece? Caberia à Vossa Excelência intervir e nomear um relator, senhora 

presidenta, se quiser preservar o regimento dessa casa, pois tudo isso nos leva à 

apuração do ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 

administração pública. Qualquer ação ou omissão que viole dos deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às nossas instituições. Eu me 
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sinto hoje, como vereadora, vendo a minha instituição que hoje é a Câmara 

Municipal de Guará lesada desses princípios. Como deve ser do conhecimento de 

Vossa Excelência, a tramitação estabelecida pelo regimento dessa casa, no artigo 

290, 291, está sendo violada. O prazo já se esgotou, evidenciando, claramente, a 

intenção de protelar o julgamento por razões puramente políticas e interesseira 

dessa mesa e dessa comissão. Razões essas evidenciadas pelas próprias palavras 

na reunião de lançamento da pré-candidatura do ex-prefeito, réu no processo de 

tribunal de contas. Quero neste momento aqui esclarecer em “sic”, quer dizer, eu 

quero retratar as palavras da nossa presidenta nesta reunião, que foi ouvida por 

mim, alguém passou isso pra mim, a favor do réu: “Conte comigo, senhor Marco 

Aurélio. Só colocarei na pauta de votação quando o senhor assim me pedir”. 

Palavras essas, que Vossa Excelência tem que se envergonhar, perante a 

imparcialidade, a impessoalidade, que assim exige seu cargo de presidenta dessa 

casa de leis. Quero terminar a minha fala invocando o bom senso, a ética que 

exige o seu cargo, para que se respeite o regimento dessa casa de leis. A senhora 

presidente há de convir comigo, eu e mais alguns vereadores aqui deveríamos 

escrever um diário legislativo e nos portamos sobre a exclusão da maioria, porque, 

em onze, seis é maioria. Ou, não sei, ao coronelismo desse tal de Marco Aurélio 

que, sem escrúpulos, com contas desaprovadas pelo tribunal de contas deflagrou e 

continua dominando a cabeça de vereadores aqui presentes dessa comissão. Guará 

precisa se livrar disso. Ficam aqui os meus agradecimentos. Deixo aqui o meu 

pensamento. Eu tenho certeza de que tudo que eu disse aqui está embasado em 

leis. Eu gostaria que vocês aqui presentes refletissem sobre como nós estaremos 

conduzindo o futuro dessa cidade se nós hoje, em pleno século XXI, no mês de 

maio, estamos vivendo uma aberração de uma comissão, de uma mesa, que não 

têm pudor e que não respeita o regimento dessa casa de leis. Muito obrigado aos 

senhores presentes. 

 Fabiana (Bibi): Boa noite novamente a todos. Eu vim aqui com 

muita calma e muito amor no coração pra fazer alguns pontuamentos aqui que às 

vezes é passado nessa Câmara e não é assim que realmente acontece. Primeira 

coisa, devemos sim zelar pela Constituição e é o que a comissão está fazendo, 

seguindo o artigo 5º da Constituição Federal, onde odos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos: ninguém será privado de 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Estamos fazendo aqui o 

processo legal. Segundo, o senhor citado no processo das contas, senhor Marco 

Aurélio, não é réu, e sim interessado. Eu venho falando aqui em nome da 

comissão, que até agora tem dado ampla defesa ao processo, conforme rege a 

Constituição, e, conforme vocês mesmo, né, acho que alguns vereadores fizeram 

uma representação ao Ministério Público contra nós e esse pedido foi indeferido 

pela promotora. Então, quer dizer que nós não estamos infringindo lei; se 

estivéssemos, ela teria dado alguma penalidade a nós. Então, estamos tranquilos 

quanto ao andamento. Não entendo o desespero. Um dia vai ser votado. Vai ser 

votado. Aliás, está próximo de ser votado. Mas, com todas as defesas, amplo 

direito ao contraditório, dentro da legalidade. Antes disso não temos como burlar 

a lei. Não temos depois como falar assim ah não foi dada os devidos 

comportamentos legais a esse processo. Estamos simplesmente seguindo a lei. 

Mas, também, eu venho aqui falar o seguinte: que nós somos sim vereadores e o 
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papel do vereador é fiscalizar, não só as contas do mandato passado, do executivo 

passado, mas vamos também fiscalizar que essa semana teve um crime ambiental 

muito grande que foi a queima dos pneus lá próximo ao horto, crime ambiental. 

Vamos falar do Centro de Saúde, como que tá, que têm médicos sem receber 

desde 2015, três meses do ano passado de 2015, sem receber. Santa Casa em 

tempo de fechar, por que cadê os repasses que estão sendo feitos à Santa Casa do 

nosso Executivo atual. Pessoas vão morrer porque o único recurso que nós temos 

é a nossa Santa Casa, e cadê o repasse. A cidade está no escuro. Vamos visitar 

Pioneiros à noite pra ver como está. Vão lá. E as piscinas do Nossa Senhora das 

Graças, Ginásio de Esportes, nada mais funciona. O Centro de Educação 

Ambiental está parado, depredado. Os objetos da terceira idade foram levados 

num caminhão da reciclagem. Todo mundo tá reclamando hoje. Cadê a atenção à 

terceira idade? E uma coisa gravíssima, cadê a padaria municipal? Onde que ela 

se encontra hoje? É isso que nós temos que fiscalizar. Não adianta ficar gritando 

aqui. Não adianta ficar brigando entre um aqui querendo sair no tapa, enquanto a 

cidade está aí perdida, abandonada. Nós temos que ser vereadores atuantes agora. 

Quanto à conta, pessoal, estamos aqui ressarcidos pelo Ministério Público. A 

representação de vocês foi indeferida. Eu faço um apelo, vamos juntos. Para de 

briga. Vamos lutar pelo que é certo. Vamos ver o que está precisando a cidade. 

Esse mês, acho que nenhum outro mês, que a gente sempre ajuda as pessoas 

carentes, mas nenhum outro mês tantas pessoas pediram alimento. Essa crise é do 

Brasil. Nós vamos ter que unir aqui sem brigas para sanar o que tá acontecendo 

com o povo, o povo tá passando fome, tá sem remédio, não tem remédio nos 

postos de saúde. Cadê esse dinheiro? É isso que nós temos que fiscalizar. Vocês 

me desculpem o meu desabafo, mas não tem como ficar de boca fechada perante 

tantas coisas erradas. Muito obrigada. Boa noite. 

 Fabiano: Dispensando as formalidades, só queria fazer uma 

colocação. Vereadora Fabiana, a senhora tem razão em muitos pontos que a 

senhora falou. Cabe a nós sim fazer essa fiscalização, e creio que todos os 

companheiros estão fazendo essa fiscalização sim. A senhora tem conhecimento, 

como presidente que foi e como vereadora que é, que o vereador é limitado em 

suas ações, em seu trabalho, e que muitas coisas a gente cobra, a gente pede, a 

gente reivindica, mas que, infelizmente, o executivo, por motivos às vezes de 

repasse, de falta de verba, uma dificuldade que o país inteiro vive, tem deixado a 

desejar em alguns pontos sim. A gente não pode falar que a senhora está errada 

nas colocações da senhora não. Agora, requerimento de fiscalização é uma coisa 

muito, eu já falei várias vezes pra senhora que toda informação que a senhora 

quiser eu me coloco à disposição pra ir junto com a senhora na Prefeitura, e, a 

partir do momento em que o prefeito não atendê-la, que a gente vai, eu até voto os 

requerimentos com a senhora. Agora, a gente ficar fazendo requerimento só 

político, porque depois às vezes a gente não tem um resultado, é isso que a gente 

não quer aqui. Eu fiz parte de uma Câmara que a senhora sabe bem, que cassou 

uma vereadora imoralmente falando, por causa de requerimento, em cima do ex-

prefeito que tanto é defendido aqui hoje por vocês. Então, àquela época também 

os vereadores eram contra os requerimentos que entendiam que eram políticos 

também. E nós sofremos aqui o outro lado da moeda. Então eu tenho bagagem pra 

falar isso pra senhora. Vamos, igual a senhora falou, tentar fazer o certo, buscar o 

melhor para a cidade, e é isso que eu, em quase oito anos de vereador, tenho feito, 

buscado verbas. 
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 Concede aparte para Fabiana. 

 Fabiana (Bibi): Eu acho que estão certos, eu já falei para o senhor 

hoje que nós precisamos unir. E eu me coloco à disposição de nós amanhã irmos 

lá e se todas as notas forem passadas esse requerimento serão tirados na última 

sessão. 

  Fabiano: Certo, vamos lá sim. A gente pede. Se não apresentar, 

depois é o direito que o vereador tem de fiscalizar sim. Então, eu concordo com a 

nobre amiga. Então, isso a gente vem falando desde o nosso mandato. Eu e a 

senhora temos um relacionamento muito bom. A gente discute aqui no plenário, 

mas a gente tem uma amizade muito boa lá fora e eu acho que é isso que tem que 

prevalecer. A respeito da representação, nobre amiga, nobres vereadores, pessoas 

que aqui estão, a representação não falou quem está certo, quem está errado em 

nenhum momento. Está aí a mesa, eu desafio a mesa a prova que a gente está 

errado. A promotora não entra no mérito da questão. Se a promotora achasse que a 

gente estava errado ela não teria pedido explicações. Ela pediu explicação, 

explicação foi dada, ela concordou com a explicação. E se diz que ela não entra no 

mérito da Câmara, que a Câmara tem soberania. Nós já sabíamos disso. Nós 

provocamos o Ministério Público pra tentar mexer com o brio da comissão 

também, que, queira ou não queira, está na cara de todo mundo que tá protelando, 

tá procrastinando os prazos, tá enrolando o processo, e é nítido isso. Então, eu 

conversei hoje com o Vinicius, falei Vinicius vamos tentar fazer o certo. Por 

exemplo, o advogado pediu agora quarenta e cinco dias pra ter conhecimento do 

processo. O advogado que já despacha dentro do processo; fez vários despachos, 

já marcou oitiva de testemunha; já pediu perícia técnica; e agora vem pedir 

quarenta e cinco dias pra ter conhecimento. Isso é imoral. Não é que é ilegal. A 

comissão pode conceder, mas é imoral. Então, ainda falei: Vinicius, concede um 

prazo menor, de quinze dias, porque já tem três meses que ele está nomeado 

dentro dos autos. É isso que a gente pede. O rol de testemunhas, colocar o perito 

no rol de testemunhas eu acho até plausível colocar sim. Talvez ele venha aqui 

convencer algum vereador que não esteja convencido. E pedir para que seja 

retirado o processo original da Câmara porque ele está sofrendo da integridade 

física? Sabemos nós que a comoção é a favor do ex-prefeito. Está aí a maioria da 

câmara hoje a favor do ex-prefeito. Então não vejo essa medida, mesmo porque o 

pessoal que é contra não tem se manifestado, vai deixar pra se manifestar nas 

urnas. Creio nisso. Então, é muita ignorância falar certas coisas. Agora eu peço, a 

comissão está aí, vamos trabalhar, vamos colocar. O regimento tem alguns artigos 

criados recentemente, como prazo de manifestação da perícia, que já não cumpriu. 

Então, vamos marcar a oitiva das testemunhas, vamos ouvir essas testemunhas. 

Ou então, qual vai ser o próximo passo? Qual vai ser o próximo ato? Se não votar 

agora, se não votar esse mês, se não votar em agosto, se não votar em setembro, 

vai votar em outubro, vai votar em novembro, vai votar em dezembro. Eu creio 

que desse ano não passa. Então, o prefeito disputar uma eleição com um peso 

desse nas costas vai ser muito ruim. Eu acho que não vai ter nem coragem. Então 

vamos trabalhar, trazer um convencimento. Fazer umas reuniões então. Mostrar 

pra nós que vocês estão certos. A forma de mostrar pra nós que vocês estão certos 

é ouvindo o perito que vocês mesmos pediram a, que o advogado pediu a 

nomeação que vocês concederam. Então vamos ouvir esse perito. Nós estamos 

aqui prontos pra isso. Então é isso daí, né. Com relação ao recurso da nobre amiga 

Ângela, eu já quero adiantar, nobre amiga, o recurso que a senhora fez, quem 
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passou pelo jardim da infância do Direito vê que o recurso da senhora não tem 

nenhum fundamento; ele mesmo se explica. Então, como eu sei que não foi a 

senhora que fez isso, fizeram pra senhora, eu já quero deixar de aberto,  o 

advogado primário que fez isso, eu não sou advogado, mas eu aceito debater o 

recurso com o advogado que fez isso, não com a senhora porque a senhora não vai 

ter capacidade técnica pra isso. Eu aceito debater o recurso com o advogado que 

fez pra senhora. Porque é muito claro, é muito claro. A senhora fala que o 

processo é cheio de vícios, cheio de falhas, fala que o “referido projeto foi 

apresentado por apenas dois vereadores e não um terço, no mínimo, 

consequentemente não foram observadas as normas e condições de urgência 

especial”. A senhora tem razão, em uma parte, em outra parte não. A urgência 

especial tem que ser apresentada sim por um terço dos vereadores, mas o projeto 

de resolução não, é por qualquer vereador. Está expresso no regimento interno. Aí 

a senhora fala aqui no item 2, “não é projeto de caráter de urgência, e mesmo que 

fosse não é e não foi apresentado pelo Executivo”. Sem dúvida nenhuma, nobre 

amiga, não é projeto de caráter de urgência, é projeto de caráter de urgência 

especial. Dois tópicos separados no regimento interno. Então, a senhora tem a 

chance de retirar isso no meio do caminho. “E, sendo assim, descaracterizado o 

caráter de urgência, não deveria ser colocado na ordem do dia” e blá blá blá. “Que 

nem se mesmo admitida apena a título de hipótese que o projeto fosse de caráter 

de urgência, que tendo a certeza que não, os autores persistiram no erro, 

induziram a erro a presidência dessa casa, quando era de sua autonomia nomear 

um relator, o que não foi feito”. Eu penso assim, como nós induzimos a presidente 

a erro, existe uma mesa que ampara a presidente aí, existe uma mesa. Eu já quero 

deixar de plano aqui colocado, de plano, eu isento o Dr. André de qualquer 

responsabilidade e assumo todas elas, por que fui eu mesmo que levei a notícia 

pra secretaria. Eu não preciso mentir. Só que foi sim colocado o pedido pra 

presidente da casa, numa reunião, em princípio no gabinete do Roberto, depois 

terminada no meu gabinete. Isso tem filmagem. Filmagem foi pedida e demoram 

doze dias para responder o meu ofício. Eu cobrava todos os dias a nobre 

Presidente. Disse que quando noticiou que ia impetrar mandado de segurança, 

recebeu a notícia da Presidente de que as imagens solicitadas haviam 

desaparecido. Que o aparelho de gravação havia queimado. Disse que conversou 

com o Sr. Lucas e volta a falar na presença cheia da Câmara para que este não 

pegue para ele o que não é problema seu. Tomará que realmente o aparelho tenha 

queimado e que as imagens possam ser recuperadas para que elas esclareçam, 

apesar que não preciso de esclarecimentos de imagem porque a proposição foi 

tramitada na mesa, foi assinada e ninguém arguiu inconstitucionalidade, ninguém 

falou que foi eu que nomeei. Eu quero sim e exijo, que quem falou aqui que ira 

fazer sindicância, seja homem e mulher pra fazer, que não se acovarde, faça! Faça 

igual nos vamos fazer das caçambas, como nós vamos fazer de um dos maiores 

colhedores de cargos públicos que é a dona Ângela, que tem cargo ai 

comissionado, tem marido com venda de gás, é uma das maiores beneficiadas da 

Prefeitura, então faça, porque costumo falar assim gente, errei muito na minha 

vida, só que errei um dos meus erros fui preso condenado, fiquei um ano, dez 

meses, vinte dias e dezenove horas, depois fui libertado pela justiça cumpri minha 

pena, como Vereador não quero errar, e o povo me deu absolvição me elegeu 

vereador e reelegeu, então povo me absolveu, então quem quiser jogar pedra em 

mim nesse aspecto, pode tacar pedra, capacete já esta duro de tanta pedrada que 
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levei nesse aspecto, isso não me ofende, agora querer falar que estamos mentindo 

como Vereador, que não temos índole, quem é a Presidente desta Casa para falar 

de índole? Uma mulher que mentiu até no ultimo dia para seis Vereadores que 

tem ai falado ema alguns lugares que foi até comprada em certos lugares, então 

quem é ela para falar de índole, quem é ela para falar que estou mentindo, então 

que fique provado isto, que quero que abra sindicância sim, porque falar da gente 

é muito fácil, agora, eu um dia falei aqui que a senhora não tem competência para 

ser presidente, e a senhora não tem mesmo, a senhora é incompetente para este 

cargo, senhora pode estar sentada ai, a senhora tem legitimidade, mas a senhora 

não tem competência, então esta casa, como Roberto falou, esta uma bagunça 

mesmo uma bagunça que a senhora não tem mais controle dela, então vamos tocar 

certinho isto daqui para não ficar pior, outra coisa que devo falar, não gosto de 

falar com plateia, tem uns caras que batem palma tem uns caras que vaiam e isto é 

normal, estamos aqui e costumo falar para meus companheiros que gosto de jogar 

com maracanã cheio, e eu não tenho medo de palma e nem medo dos que me 

aplaudem, porque costumo falar que meus eleitores busco em casa, trabalho para 

ter meus votos, trabalho, faço trabalho digno de meus votos, e se perder eleição 

depois, como diz na internet, vou vender meus lanchinhos, vou vender meus 

lanchinhos, sou corretor de imóveis, tenho creci, to fazendo oab, vou trabalhar de 

outra forma, porque trabalhar eu ja trabalho, então os aplausos não me enaltecem 

e as vaias não me entristecem, outra coisa, a Presidente também, gostaria de falar 

para senhora, que além da falta de comprometimento na sessão, falta de 

competência para dirigir a sessão, a senhora tem que prestar atenção na frequência 

de certas pessoas na Câmara, frequentar certas dependências, a Câmara é lugar 

publico, mas tem lugares que não podem ser frequentado por pessoas não 

autorizadas, então eu exijo de agora em diante as pessoas que estiverem dentro de 

secretária, dentro de cozinha, dentro de jurídico, que não tiver autorização, vou 

começar a cobrar, pois isto esta começando a incomodar os Vereadores, e no 

momento político atual, é arriscado certas pessoas, de um lado ou outro, porque 

não to falando somente de um lado não, pois ninguém aqui tem que ter lado não, 

como diz Bibi, mas tem certas pessoas que são suspeitas em estar frequentado 

certas dependências da Câmara e isto para os Vereadores não tá ficando bom. 

Então que a Senhora se atente a isto, é mais uma dica, bom, como a Senhora disse 

a providencia de Deus é a primeira, e eu acredito muito em Deus. Por favor Lucas, 

recupere estas imagens, faça sua parte, e se você não recuperar eu quero um 

relatório por escrito do porque não recuperou, porque as imagens vai falar tudo, 

apesar que eu tenho, nós Vereadores estamos respaldados com papel que temos 

em cima da mesa, então deixo aqui meu apelo, eu ainda acho que falar do ex 

Prefeito em relação ao Tribunal de Contas, a Maria Amélia já falou, peço 

encarecidamente para comissão que faça um trabalho legitimo, e que a gente 

possa fazer um mandato transparente e bonito. 

  VINCICIUS: Dispenso os cumprimentos, quero falar sobre, 

representar aqui a comissão pelos seus, quero falar aqui em nome da comissão a 

respeito do trabalho executado sobre as contas de 2012, que eu fico muito 

indignado, das palavras, das mentiras, eu tive o prazer, o prazer, de relatar o que 

aconteceu na sessão por minuto, por minuto, se alguém esta aqui para quem quiser 

acompanhar, e eu não tenho medo, nem palavras bonitas me assunta, eu quero 

falar o seguinte, dos atos praticados que foram errados, no artigo 290, 190, fala o 

seguinte “que a Presidente tem que nomear um relator”, só que este relator foi 
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nomeado por um Vereador, que atribuição este Vereador tem? Do mesmo jeito 

que este Vereador aqui relatou, a Presidente subiu nesta Tribuna e falou que era 

contra o projeto, contra o Projeto de Resolução como que ela mesma falou para o 

Fabiano que a Maria Amélia poderia ser relatora, ela e Vereador Luiz Carlos? Se 

ela mesmo usou esta tribuna, e esta aqui na ata, falando que ela é contra o Projeto 

de Resolução, então tem coisas que estão contradizendo, eu quero falar que tem 

coisas projeto que Vereador Fabiano falou que tem requerimento, certo, mas este 

requerimento de urgência especial ele não foi lido, se você pegar aqui na ordem 

do dia, ele já foi colocado em votação porque Vereadora quando você falou eu 

fiquei quieto, faz favor e posso te falar uma coisa para você, gozado, é eu que não 

quis ler, gozado, meu pedido de vista foi lido, ele ta aqui constando, “foi feita 

leitura de pedido de vista do projeto de resolução e da proposta de emenda da lei 

orgânica de autoria do Vereador Vinicius” que esta gravado no cd e pode 

constatar, será que sou eu que estou mentindo que esta no cd? Senhor é Primeiro 

Secretário – será que é eu que to mentindo ou os autos que estão na gravação? Se 

você ver, quem quiser assistir eu dou, e essa leitura minha foi feita quarenta e um 

minutos e dezoitos segundos da gravação – Fabiano: Vinicius, só me da um aparte 

só para conscientizar – Vinicius: não não, faz favor, não vou te dar minha parte, 

faz favor. Outra coisa, esta aqui na minha ata que este projeto é sim de guela 

abaixo para mim, ta aqui sim, eu coloquei na ata porque foi falado, senhor 

Vereador este é um projeto de guela abaixo ao senhor, com tanta irregularidade 

que entrou. Maria Amélia: guela abaixo é não por para votar – Vincius: só não é 

guela abaixo, só não é guela abaixo para os seis Vereadores, pra mim é sim, você 

ta me entendendo, nós tamo protelando tanto as contas do ex Prefeito Marco 

Aurélio, que a Promotora falou que nosso trabalho tá certo, então como é que eu 

to protelando, se eu tivesse protelando ela tinha mandado eu colocar em votação. 

Maria Amélia: Promotora não manda nisso não. Vinicius: então porque  vocês 

representaram? Vereadora faz favor, senhora já usou seu tempo, faz favor, então 

eu quero deixar aqui, presidente desliga o microfone da coisa lá, faz favor, 

senhora ta falando muito, então foi guela abaixo sim, hoje eu tenho que concordar, 

só que eu saio daqui de cabeça erguida, porque não estou protelando nada, 

infelizmente tem Vereadores aqui que querem aparecer, querem aparecer, meus 

atos estão tão corretos que em nenhuma reunião a Senhora veio, e a Senhora faz 

parte da comissão Sereadora, apesar que a Senhora é suplente da comissão, então 

eu vou deixar claro que a comissão tem que participar, eu queria que a senhora 

participasse da comissão, como Vereador Fabiano e Luiz Carlos, mas gente do 

céu, não tem jeito de eu falar, Vereador Luiz Carlos e Fabiano, teve presente aqui 

em reunião, não vieram? Então eu quero deixar claro – ta difícil né – infelizmente 

é complicado, eu peço desculpas pela Vereadora para vocês viu gente, eu peço 

desculpas, ela é exaltada assim mesmo, e eu vou falar uma coisa para vocês, quero 

deixar bem claro que, gozado, o meu visto foi rejeitado por seis votos, do mesmo 

jeito que é o seis Vereadores que indicaram o projeto, requerimento que não 

estava ali para ser lido, e como não estava também para ser lido o parecer que a 

Maria Amélia foi nomeada e até hoje eu não tenho, e foi nomeada pela Ana, se a 

mesma presidente no dia da sessão falou contra o projeto, eu acho sim que tem 

mesmo que abrir uma sindicância Vereador, porque eu acho que o Senhor precisa 

usar de suas atribuições sentado ai, não usar da Presidente, que no artigo 190 fala 

bem claro, o relator especial ta aqui, é nomeado pela presidente, sessão tem que 

ser parada trinta minutos, certo, então eu acho que o regimento interno tem que 
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ser cumprido mesmo, cumprido mesmo, porque tem vereadores aqui que 

infelizmente mentem, infelizmente mentem, certo, só que posso falar algo para 

você, se eu estivesse tão errado, tão errado, a Promotora teria mandado a gente 

colocar, e vou falar outra coisa, se nos tivéssemos, não sei porque foi criado este 

projeto de resolução, eu acho que a senhora tinha que respeitar, respeita um 

pouquinho, infelizmente para, deixa a gente falar, deixamos a senhora falar, não te 

tomamos a palavra, certo, respeita, posso falar algo pra você, nosso rito tava tão 

certo, que foi criado projeto de resolução para trabalhar nosso rito, sinceridade, e 

posso te falar uma coisa para você, este projeto que foi tirado hoje é pra 

complementar o que não fizeram no outro projeto de resolução, e gozado, gozado, 

agora mesmo vamos votar, foi retirado também a emenda que vai para Lei 

Orgânica, porque ela já tinha sido rejeitada, será que sou eu quem esta errado 

ainda? Então peço desculpa a vocês, quero que me entenda, meu protesto é 

somente seguinte, infelizmente gente, temos que ser mais sincero, e pode falar, 

criticar o Vinicius, eu não ligo não, e posso te falar uma coisa, eu não estou 

errado, isto tudo foi criado porque eu estava certo, tudo foi criado porque estou 

certo, porque foi se dado direito de defesa que esta dentro desta pauta aqui, onde o 

próprio Vereador Fabiano falou que tem o direito, que tem que dar direito de 

ampla defesa, e nós estamos seguindo rito certo, só que infelizmente a gente é 

criticado, fazer o certo, a gente se torna errado. Desculpa a vocês e muito 

obrigado. 

  LUIZ CARLOS: boa noite Senhora Presidente, amigos Vereadores, 

pessoas que aqui nos visitam, gostaria de pedir ao fotografo, ao filmador, se quiser 

chegar mais pertinho para filmar eu de pertinho, pode chegar tá, pode ficar a 

vontade. Senhora presidente, gostaria só de colocar algumas colocações aqui 

quando a Vereadora Bibi, fala de alguns projetos que tem aqui no município, 

infelizmente aqui tá parado, eu acho Vereadora Bibi, quando a Senhora citou a 

padaria, eu acho que o projeto deveria ter sido pensando um pouco antes de ter 

sido realizado, porque é fácil fazer vários projetos para encher olhos da população 

e esquecer que este projetos tem dinheiro que precisa para manter estes projetos, 

então vamos começar a fiscalizar o dinheiro que tinha na gestão passada, e 

começar fiscalizar o dinheiro que tem agora, se a Senhora não sabe a arrecadação 

do município caiu. Senhora, quando a Senhora falou eu fiquei quietinho ouvindo, 

certo, então agora é minha vez, então é fácil o elefante branco que o coronel, 

como a Maria Amélia diz, deixou vários projetos ai, só que não pensou no futuro 

da cidade, não pensou que o Brasil poderia estar em uma crise financeira hoje 

então é fácil criticar a gestão atual, que não esta tocando os projetos, mas isto ai já 

é do foro da Senhora mesmo criticar, não to aqui para defender ninguém, quando 

falei aqui da ata, que falei que a gente tava fazendo projeto aqui para votar as 

contas do executivo passado, eu não falei que na ata não tava constando isto, 

realmente constou que falei, eu só queria que constasse na ata que a Vereadora 

Presidente da Casa, usou a Tribuna falando que nós Vereadores estávamos tendo 

beneficio, foi onde eu pedi para ela explicar alguns benefícios que a gente estava 

tendo, pois a gente tava na mão ali com vários benefícios, que vários Vereadores e 

várias pessoas tinha na gestão passada, gratificação de 40%, gratificação para o 

irmão de mais um tanto, então é fácil criticar, mas esquece que também já teve 

este veneficio, inclusive tem Vereadores aqui que tinha várias gratificações, certo, 

e eu gostaria de fazer uma pergunta ao Vereador Vinicius, quando ele vem aqui, 

se você quiser responder você responde, se não quiser fica sem resposta, responde 
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lá no bar do perigoso, lá que você é bom para conversar, me mostra um projeto 

que a Senhora Presidente nomeou relator, qual projeto que ja teve aqui que ela 

nomeou relator? Me mostra, responde depois que não quero saber agora não, 

porque não terminei, depois você responde, e eu quero saber também, vou 

terminar de fazer minhas perguntas, depois você já responde tudo de uma vez, 

certo, quero saber também qual foi o dia, porque faz três anos que sou Vereador e 

não faltei nenhuma sessão, qual foi dia que a sessão parou por trinta minutos, 

depois Senhor responde também qual foi este dia, que eu saiba não teve nenhum 

dia, as vezes eu faltei, e gostaria que a Senhora Presidente descontasse este dia 

meu, porque não lembro de ter parado estes trinta dias, e outra coisa, quando veio 

aqui e fala que a Promotora, que ela fez isto ou aquilo, a Promotora cuida lá do 

Judiciário, e outra coisa, quem cuidou das contas do Executivo foi o Tribunal de 

Contas, o Tribunal de Contas deu parecer desfavorável, a Promotora pode chegar 

aqui e implorar para que Vereadores votem a favor ou contra, eu voto do jeito que 

eu quiser, o direito do voto é meu, Promotora pode falar amém ou ninguém, eu 

faço o que eu quiser, o voto é meu, fui eleito pelo povo, e eu tenho direito do voto, 

Fizeram ameacinha contra minha pessoa, que você tá no partido, partido tem um 

monte, já tô num partido muito bom para eu disputar eleição, e isso não foi 

ameaça, não adiantou esta ameaça comigo. Promotora não vai mudar meu voto, o 

parecer da Promotora não vai mudar meu voto, eu só peço para a Senhora 

presidente que pare com esta bagunça, com esta briga, coloca em votação, que 

depois da votação quero ver se irá ter briga aqui, os que estão aplaudindo aqui as 

vezes vai vir aqui chorar depois da votação, boa noite a todos. 

  ANA: Peço que o Vereador Aparecido possa tomar meu lugar aqui. 

  ANA: boa noite a todos novamente, eu só tenho que pedir 

desculpas por tudo isto, porque com certeza vocês vieram aqui, procurar algum 

objetivo que não seria este, que até ouvi ali que isto aqui é um circo, to até 

concordando mesmo, agora não poderia deixar de me defender, porque eu me 

defendo, porque eu falo a verdade, eu me defendo porque eu tenho provas, quanto 

ao que aconteceu ali com a câmera. Cheguei aqui o Lucas me falou que teve um 

acontecido ali que no caso a gente tá sendo na boca deles, culpados, quem sabe 

que não foram eles os culpados? Porque eu vi quando me pediram cópia. Primeira 

atitude que tive, vão usar de mentira isto, vão usar de má fé, um minuto por favor, 

estou falando, um minuto que entrei antes da sessão, o Senhor Fabiano me 

chamou sala dele, eu fui, e ele falou “olha eu acho que você não deve votar contra 

esta mudança do regimento, porque pega mal para você sendo Presidente”, não 

respondi nada, dois minutos foram o suficiente. Aí nós assistimos, todos da casa, 

colocamos ali e assistimos. Fabiano então não queimou? conste em ata. Por favor 

deixe eu concluir, diz Ana, e prometo para vocês que estão sendo periciados e eu 

vou mostrar no telão para vocês o que vimos ali, a Senhora Maria Amélianão 

estava na sala, mas sim no corredor tentando ouvir alguma coisa. A filmagem foi 

esta, vamos mostrar, é questão de honra Senhor Lucas, por favor, e para provar 

mais que eu não a nomeei, tem papel aqui. Cadê Senhor Vinicius? Tá aqui, “de 

conformidade com artigo 190 do regimento interno da Câmara Municipal, o 

Relator Especial designado pelo Presidente apresenta o seguinte parecer: 1 trata-se 

de projeto de resolução de iniciativa do legislativo municipal, 2  após analise do 

projeto em pauta concluiu esta relatoria pela legalidade e constitucionalidade do 

mesmo, quanto ao aspecto gramatical presente projeto esta correto, não houve 

nenhuma propostas de substitutivo ou emendas – sala das comissões, Maria 
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Amélia Furtado, Relatora Especial”, Cade minha assinatura gente, cadê? Como eu 

relatei ela, cade minha assinatura, por favor deixa eu falar porque a senhora falou 

o tempo que a senhora quis, eu não te dei aparte, por favor, deixa eu concluir, eu 

tenho direito de me defender porque eu to falando a verdade, e eu vou provar a 

todos que to falando a verdade, agora o desespero deles, é que fizeram 

representação contra mim, contra a comissão, e a Promotora não acatou nada que 

eles fizeram, então eles querem ganhar aqui no grito, não tem importância porque 

a mentira não prevalece, o contrario das funções de Vereador que é fiscalizar, que 

ninguém ta vendo, eu fiz um apelo aqui nesta Tribuna, mostrei varias coisas 

erradas, muitas coisas erradas, esta pasta esta cheia de coisa errada, eu fiz 

representação na Polícia Federal, vocês vão ver resultado, eu sozinha, eu Ana, 

porque chamei todos para ajudar, e ninguém quis ajudar, eles estão com foco 

errado ao invés de fiscalizar agora que é nossa gestão, eles estão fiscalizando 

gestão passada, estão atrasadas, tá é isso que tá acontecendo, por favor, depois 

eles falam que eu deixo virar bagunça, quem tá fazendo bagunça aqui vocês estão 

vendo, ninguém me respeita aqui, vocês estão vendo a falta de respeito aqui, todo 

mundo tá vendo tá, o único que foi lá ver o que mostrei aqui, 27 mil de grama sem 

licitação, o que o Prefeito mandou para mim lá do centro do idoso, quem foi, 

somente o Vereador Estrela, foi medir a grama lá no centro do idoso, ninguém 

acatou o que falei, mas to fazendo sozinha e vocês vão ver resultado, vocês vão 

ver, estão cansados de ver o que tá ocorrendo como a Vereadora Bibi falou aqui, 

vocês não sabem metade da missa, vocês não sabem o que ta acontecendo lá, tá 

faltando um milhão de medicamentos, tá faltando medicamentos, fita de insulina, 

tá faltando tudo, tubo de coleta de sangue, médico, não pagaram médico, agora vai 

embora resto, e ninguém faz nada, quer sé brigar aqui por causa de prefeito do 

passado, do prefeito anterior, que isto gente, vamos unir, vamos ajudar o povo, 

não é isto não, fica aqui meu apelo, muito obrigada. 

  Ninguém mais fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar no 

Expediente, passou-se para a Ordem do Dia.  

Discussão do requerimento de urgência especial ao Projeto de Decreto nº 08/2016 

– CM. Ninguém mais fez uso da palavra. Foi colocado em votação o requerimento 

de urgência especial ao Projeto de Decreto nº 08/2016 – CM, sendo aprovado por 

unanimidade dos presente.  

Discussão do requerimento de urgência especial ao Projeto de Decreto nº 09/2016 

– CM. Usaram a palavra os seguintes Vereadores: 

Arsênio: Cumprimento a Presidenta e todos colegas de trabalho, e em nome de 

Jesus Cristo, que tá precisando aqui em nome de Deus, cumprimento a todos, 

sobre este requerimento aqui só queria relatar que são dois projetos de autoria 

minha, um é do Adalberto de Luca, que todos que estão aqui na platéia devem 

conhecer, um empresário que a trinta e um ano veio para Guará, investiu todo seu 

investimento lucrativo nesta cidade, hoje, a dez anos, tem uma indústria ali na 

DeLuca material de construção, e sobre outro que vai entrar aqui, é do deputado 

Roberto de Lucena, do Partido Verde, onde estive presente com o Vereador 

Cidão, e em 2014 na data de 14-11 conseguimos uma verba de setenta mil reais, 

que esta ai no Conselho Tutelar, que foi para compra de um veiculo, cinco 

computadores, uma impressora multifuncional, um refrigerador e um bebedouro. 

Creio que todos Vereadores votem a favor, porque são pessoas merecidas, meu 

muito obrigado e boa noite todos.  
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Ninguém mais fez uso da palavra. Foi colocado em votação o requerimento de 

urgência especial ao Projeto de Decreto nº 09/2016 – CM, sendo aprovado por 

unanimidade dos presentes. 

Discussão do requerimento de urgência especial ao Projeto de Decreto nº 10/2016 

– CM. Ninguém mais fez uso da palavra. Foi colocado em votação o requerimento 

de urgência especial ao Projeto de Decreto nº 10/2016 – CM, sendo aprovado por 

unanimidade dos presentes. 

Discussão do requerimento de urgência especial ao Projeto de Decreto nº 11/2016 

– CM. Usaram a palavra os seguintes Vereadores: 

Ângela: O Dr. Edmo é um senhor que nascido na cidade de Guará, hoje reside em 

Ribeirão Preto, é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, filho do 

Senhor Garcia e da dona Carlota, e hoje a gente tá homenageando ele, pedindo a 

honra ao mérito, pela doação que ele fez a nossa Santa Casa, de aparelhos de 

ultrassom, materiais para centro cirúrgico, ajudou Casa da Criança, asilo. É uma 

pessoa muito conceituada em muitas cidades da região e que já deram título de 

cidadão para ele, e ele questionou porque Guará nunca prestou uma homenagem 

de antemão eu já até convido a todos, esperando né que seja aprovado, que no dia 

desta homenagem, vocês também podem vir prestigiar. Obrigado. 

Ninguém mais fez uso da palavra. Foi colocado em votação o requerimento de 

urgência especial ao Projeto de Decreto nº 11/2016 – CM, sendo aprovado por 

unanimidade dos presentes. 

Leitura do Requerimento de retirada da Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº 

02/2016 – CM. Ninguém fez uso da palavra. Foi colocado em votação o 

requerimento de retirada da Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº 02/2016 – 

CM, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. A Senhora Presidente 

nomeou como relatora especial dos Projetos de Decretos nºs 08, 09, 10 e 11/2016, 

todos de autoria da Câmara Municipal, a Vereadora Fabiana Junqueira Seribeli. A 

Senhora Presidente suspendeu a sessão para elaboração dos pareceres especiais. 

Reiniciada a sessão.  

Foi colocado em discussão o Projeto de Decreto nº 08/2016 – CM. Ninguém fez 

uso da palavra. Foi colocado em votação o Projeto de Decreto nº 08/2016 – CM, 

sendo aprovado por unanimidade dos presentes.  

Foi colocado em discussão o Projeto de Decreto nº 09/2016 – CM. Ninguém fez 

uso da palavra. Foi colocado em votação o Projeto de Decreto nº 09/2016 – CM, 

sendo aprovado por unanimidade dos presentes. 

Foi colocado em discussão o Projeto de Decreto nº 10/2016 – CM. Ninguém fez 

uso da palavra. Foi colocado em votação o Projeto de Decreto nº 10/2016 – CM, 

sendo aprovado por unanimidade dos presentes. 

Foi colocado em discussão o Projeto de Decreto nº 11/2016 – CM. Ninguém fez 

uso da palavra. Foi colocado em votação o Projeto de Decreto nº 11/2016 – 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: 

Senhor Estrela: Boa noite a mesa diretora, colegas de câmera, pessoas que nos 

visita, funcionários da casa, depois de tanta discussão, tanto problema, to até 

comentando com Cido aqui que perdemos até o foco da situação, devido a todos 

estes tramites destas brigas, discussões, um tem razão, outro tem razão, outro 

falou, outro ta com a verdade, outro não ta com a verdade, então, cada um tem o 

tal do eu, esse eu é muito interessante, é muito autoritário este eu, e muitas das 
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vezes temos que deixa o eu de lado, porque interessado de tudo não é o eu, mas 

sim o nós, a cidade, o povo, e com este eu de lado o povo fica de fora, nos temos 

que ser autoridade nas decisões, mas na decisão que um povo la fora fique 

esperançoso para que tomemos decisão correta, que beneficie a eles, que eles nos 

elegeram para trabalharmos em beneficio do município, que seja nos 

requerimentos de fiscalização, que seja recursos buscado la fora, nas viagens que 

fazemos, que seja no atendimento ao publico, então acho que temos que trabalha 

em beneficio disto, igual bibi falou questão de união, quantas vezes ja fiz este 

apelo aqui para que todos se unissem porque dentro desta crise que o pais esta 

passando, a gente tem que nos abraçar em beneficio de quem esta esperançoso, 

agora as decisões nossas aqui dentro câmara, cada um de nos temos uma, e eu 

tenho certeza que a partir momento em que tomarmos a nossa decisão, um terá 

que respeitar o outro, porque é opinião e é o voto, a questão destas contas do 

executivo passado, que ja virou uma novela que não ta tendo fim mais, tem muita 

das vezes que novela costuma demorar seis meses ou sete meses, não costumo 

assistir novela não, mas é por ai memso, essa ja esta igual, mas ela terá um fim um 

dia, então eu ahco assim que na minha opinião se esta atropelando alguma 

situação ou se não, se eu tenho razão ou se eu não tenho razão, o problema é que a 

cidade depende muito desta situação, se vai aprovar ou não, nós aqui vamos 

decidir, tenho certeza que somos capacitados para tomar decisão certa, então 

independentemente do voto e opinião de cada vereador aqui que é capacitado para 

isto, a gente teria sim bibi e te dou parabéns por chamar por esta união, a qual nos 

ja viajamos juntos algumas vezes, com arroz, Fabiano, tio Luiz, Cido, o Roberto 

acho que fui uma vez só né roberto? Então, isto é sim muito bom, tentando buscar 

aquilo que as pessoas estão esperando de nós, então peço desculpas a todos vocês 

que esta briga aqui nesta situação chegou a este ponto, mas diante da demora, 

diante da situação chegou a este ponto, e isto um dia ira acabar tenho certeza, 

então gente peço desculpas e estamos aqui para trabalhar em beneficio desta 

cidade a qual tenho sonho de ver esta cidade progredir sair nas ruas destas cidade 

ve um povo com sorriso estampado no rosto e ter orgulho de falar que mora nesta 

cidade chamada guara, porque aqui é meu habitat é minha terra e tenho que 

defender ela com orgulho, se ta passando por este momento complicado ou não, 

mas eu defendo esta guara, e tudo que for para beneficiar esta cidade e este povo, 

que for na ordem crescente deste povo, podem ter certeza que eu não vou medir 

esforços para isto, então, tenho certeza que esta câmara, depois que passar esta 

situação, antes desta situação era muito unida, e na época que a gente foi eleito eu 

imaginava comigo, elegeu a melhor câmara para guara, que tem menos 

divergência, mas tempo passou e  nos mostrou outra coisa diferente... mas é a 

realidade de hoje, temos que viver com ela, quero desejar a todos boa noite, sei 

que muitos não vai ter sono muito bom, mas com nosso deus de lado amanha 

vamos começar novo dia, e buscar novos sonhos, porque todos nós vivemos de 

sonhos. 

Ana: ainda nas explicações pessoais. 

Senhor Aparecido tem a palavra. 

Cidão: Por conta do tempo dispenso as formalidades, e palavra do nobre amigo 

Fabiano, me colocou pra pensar e reviver uma situação e em mim é uma ferida 

aberta, que foi os requerimentos as denúncias, da ex Vereadora Vanete Chagas e 

no qual tive a infelicidade de tocar uma sessão de cassação que levou a cassação 

da Vereadora, e a gente pra não viver outra situação, pois não vou concorrer mais 
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cargo, mas aprendi muito com aquela situação e hoje temos aqui situação quase 

parecida, se bem há diferença que há, em relação ao tribunal de contas, e 

conhecimento técnico que foi apresentado e tudo, então tem umas coisas e é 

verdade o que ta acontecendo, uma delas é o regimento, ele é realmente, ficou no 

esquecimento, o que me deixa e põe pra pensar é que mais uma vez to vivendo 

uma situação parecida e a experiência que deixou aqui, é que a experiência que 

vivi naquela cassação, a denuncia que chegou por uma moradora trabalhada por 

outras pessoas de conhecimento jurídico e muitas coisas me envolve de aceitar 

aquela denuncia de levar a frente, eu não tinha nada com aquilo, assim como 

muitos vereadores aqui não tem nada com a situação que esta acontecendo, não 

são culpados disto, ninguém aqui é culpado de estar acontecendo isto, assim como 

nós não éramos na época, hoje converso com ex vereadores ai e começamos a rir 

um do outro, que situação nos envolvemos né, e eu particularmente ainda pior né, 

porque eu ajudei a cassar e dirigi a sessão de uma mulher que hoje tem a filha 

casada com um sobrinho meu, então eu resumo dizendo, não valeu a pena, então 

cuidado com as decisões tomadas, cuidado com as brigas compradas, com relalão 

a esta situação do ex prefeito, porque lá na frente alguns, não sei, ter a mesma 

decepção que eu tive, não valeu a  pena, então quanto Fabiano tocou neste assunto 

doeu muito em mim porque sinceramente não fez eu erguer minha cabeça em 

momento algum, se tivesse de acontecer de novo, eu não participaria daquilo, 

então deixo aqui como experiência, to finalizando meu mandato, não sou mais 

candidato, afirmo isto, não sou mais candidato quem manda em mim sou eu, e 

toma cuidado, pense e analise, falaram muito em deus aqui, em amor, então ore a 

deus faça aquilo que é correto, porque tem situação que marcam a vida da gente 

para resto da vida, muito obrigado pela oportunidade presidente.  

Ana: ainda nas explicações pessoais. 

Senhor Fabiano com a palavra. 

Fabiano: só quero voltar comentários do vereador vinicius, e um pouco 

comentários da nobre presidente, primeiro lugar dizer presidente que 

requerimento de urgência  especial a senhroa não assina, a senhora levantou papel 

mostrou que nao tem assinatura da senhora e realmente não assina, o artigo 190 é 

claro fala que ele pode ser escrito ou oral, bom, formalidades a parte, vereador 

vinicius quando te pedi aparte você não concedeu, não era para brigar com você, 

era so para falar seguinte, não tem uma sequencia de fatos, não tem fundamento o 

fato de a presidente ser contra projeto e não ter feita nomeação de relator que 

vocês tanto alegam que ela não fez, se ela fosse contra projeto ela teria que, de 

toda forma, nomear o relator, não é porque ela é contra, ela não vai, inclusive ela 

saiu minha sala falando “projeto realmente é bom”, mas a gente não sabia da 

decisão dela, ela sabe que projeto é bom, e ela tem ponto de vista dela e a gente 

respeita, ela alegou tribuna que não foi a favor, porque não foi comunicada aqui, 

depois ela disse que iria até sentar vereadores, questão de sentar ou não é muito 

relativo, você ser autor de uma proposição, projeto ou indicação, qualquer 

documento da câmara, você ter que sentar com 11 vereadores, eu sou vereador a 8 

anos, o senhor a 4, praticamente a 4 digo, são raramente que sentam os 11 

vereadores, muitas  vezes sentam dois, três ou quatro, resolvem projeto, e depois 

trazem para discussão em sessão, então quando eu digo que projeto foi colocado 

guela abaixo no senhor, foi porque senhor falou que não fez parte disso, o senhor 

disse isso primeiro, senhor tinha recebido projeto guela abaixo e eu confirmei que 

foi mesmo, porque senhor não faz parte do nosso grupo de trabalho, infelizmente, 
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nós ate trabalhamos juntos e algumas coisas, mas nestes projetos senhor não faz 

parte nosso grupo de trabalho, como nos também não fazemos parte do grupo do 

senhor de trabalho, quantos projetos o senhor entrou aqui sem a nossa 

participação? Inclusive o senhor entrou projeto algum tempo atrás, que disse que 

era projeto da mesa, mas não era de desconhecimento da própria mesa, então 

assim, são coisas que são faladas, jogadas ao vento e da uma dupla interpretação, 

então projeto foi discutido por seis vereadores, como foi discutido também projeto 

que entraria aqui hoje, projeto tinha erro de texto, vereadora bibi argui erro, ta ai 

ela de testemunha, e nenhum momento eu que estava aqui coordenando isto, o 

cidão que era o autor projeto brigamos com ela, brigamos bibi? Ela esta ai para 

falar, ela poderia falar “não gente ta ai errado isto, corrige isto ai e toca pra 

frente”, ela preferiu não fazer com direito constitucional dela e regimental, ela fez 

com sabedoria, o que é interessante para ela neste momento, e eu respeito, 

consertaremos projeto e se for de nossa iniciativa novamente, colocaremos o 

projeto novamente, então isto é trabalho de vereador, o senhor não é obrigado a 

participar de nossos trabalhos, e nos não somos obrigados a convidar vossa 

excelência, então o guela abaixo é isto, não é que o senhor foi, não é da forma 

com que o senhor quer dizer, e isto é uma das colocações. A parte do protelar os 

prazos da comissão, que tanto diz que não faz, então eu faço uma proposta, vamos 

dar andamento nisto, vamos trabalhar dentro prazo razoável, igual eu disse, 

advogado pediu 45 dias, trabalha isto com 15, 20, vamos dar razoabilidade nisto, 

dar meio termo nisto, e não acatar tudo que pede, vamos ouvir testemunha então, 

se for demorar um mes, dois, não sei, vamos ouvir, e não pegar projeto, colocar 

embaixo do braço, é isso ai que nos pedimos, e não é para querer votar contra ou a 

favor, é para tramitar, se vai votar contra ou favor é outra questão depois. E 

atribuições de presidente eu não tenho mesmo, concorri e perdi, respeito, agora as 

atribuições que foram dadas a presidente ela não soube executar, porque projeto 

tramitou na mesa, então ela deveria ter arguido a falha do projeto ai na mesa, e 

não depois, então são coisas que vocês infelizmente pecam até por falar, como 

acabou de falar a presidente, que diz ter assistido a fita, depois a fita queimou 

então assim, quanto mais falar pior fica, então vamos trabalhar certinho, este 

projeto, este negocio relator especial isto foi feito da forma que faz a vida inteira 

da câmara, isto não teve má fé de ninguém, nem nossa nem dela, foi feita da 

forma que faz, porque bibi foi presidente, aqui tem presidentes de câmara, maria 

amelia, bibi, aparecido, e agora ana, a vida toda transcorreu desta forma, então 

mesmo porque para não ter tempo desta meia hora que teve ai, que cansa a gente, 

cansa que esta na sessão, então foi feito nada de má fé nesta casa de leis, e estão 

criando todo este transtorno, porque tem pessoas usando de inverdades para 

colocar uns contra os outros, mas a filmagem vai esclarecer, os papeis vai 

esclarecer, então a gente precisa ter pouco mais de cuidado, tirar e retirar 

proposição, mais uma vez eu vou falar, é direito vereador, hoje retirei por opção 

minha, ela não iria passar, e nos retiramos, como hoje a bibi retirou projeto, é 

direito dela, direito meu, não podemos ser questionado por isto, é direito 

regimental, será que vocês não le? Voces estão andando com regimento debaixo 

do braço dia inteiro, leia isso, pelo amor de Deus, para de falar absurdos, como 

senhor mesmo diz, vou repetir novamente, tem dado direito de ampla defesa e 

contraditório, ta certo da, mas dentro razoabilidade, dentro prazo razoável, porque 

se não este assunto vira a tona toda hora, o senhor falou que os vereadores não 

participam das reuniões de comissões, eu fiquei aqui esperando a reunião tarde 
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toda, foi desmarcada, tem reunião sendo feita dentro da casa do ex prefeito, nós 

não podemos ir lá, se me convidar eu vou, me convida que eu vou, eu ja fui lá 

falar com ele, ele me chamou e eu fui, respeito, tenho opinião contrarias, mas 

respeito, então acho que isto ai tem que prestar pouquinho de atenção. Quando a 

ana fala que é correta, que faz a coisa certa e que anda certo, então eu chamo a 

senhora nobre amiga, vamos juntar-se a nós, ao parecer do tribunal, ou parecer 

tribunal é incorreto? O parecer é incorreto? As devoluções a serem feitas, os 

apontamentos, são incorretos? Junte-se a parte vereadores que querem fazer coisa 

correta, e outra coisa não pense que não estamos olhando também o prefeito que 

ai esta, ele vai ser alvo de julgamento por esta câmara ou outra, e terá peso e 

medida dele aqui dentro, mas agora não é momento dele, mas sim do outro, mas 

os requerimento da bibi são bem colocados, apesar que eu não vi texto bibi apenas 

os números, te peço que quando for fazer requerimento que coloque texto do 

requerimento, porque depois temos que ficar olhando um por um, porque se 

tivesse aqui já poderíamos saber tudo, se vota ou não vota, te peço que se puder 

fazer assim, então como diz bem o estrela, acredito estrela que quando esta 

câmara foi eleita, uma renovação na câmara, uma renovação que digas se por 

passagem, não foi uma renovação do povo não, aqui teve ótimos vereadores e que 

hoje não estão aqui porque não disputaram eleição, o márcio disputou como 

Prefeito, Cidinha como Vice, Sotero saiu da cadeira, a Câmara passada não foi 

derrotada nas urnas, muitos vereadores saíram por opção própria, espero também 

que esta tenha boa aceitação que nós estamos trabalhando bem, a resposta 

executivo é diferente da nossa, executivo tem as dificuldades dele, só que nos 

temos nosso trabalho, sei da Bibi, Roberto, do Cidão, sei de todos aqui, e acho que 

a câmara não esta sem trabalhar não, agora resposta do executivo ai cabe a ele dar 

depois, tenho certeza que a gente faz nossa parte, então assim, a gente tem que 

parar de falar mente, não mente, contra fatos não tem argumentos, por exemplo 

estamos falando de cd, ta aqui me gravou 07 cds, quatro não saiu imagem, pode 

ser um erro, mas pode não ser, por exemplo eu pedi imagem uns 12 dias, ficou de 

me responder um requerimento de pedido com gravação que a flavia tira com um 

minuto, demorou doze dias, ou nove dias, para responder, e pra falar que queimou 

sendo que agora ela vem tribuna e diz que viu a fita, agora contra fatos não há 

argumentos, os senhores sabem de como eram feitas as nomeações, agora vocês 

estão tentando falar que estamos usando de má fé, e isto é muito pesado, então eu 

peço até encarecidamente, que voltemos por os pes no chão, faça união chamada 

pela bibi, diga-se de passagem, que a primeira palavra que vi maria amelia falar 

naquela tribuna ali, foi sobre união da câmara, porque quando ela assumiu esta 

cadeira ela falou em união, ou todos aqui já se esqueceram? Se os meios nos 

levam a partir para outros fins, que a gente se respeite, agora a verdade não pode 

ficar oculta atrás de mentiras, então vamos esclarecer isto, então, é complicado, a 

gente tem muita coisa para falar existe esta parte das gratificações, cabe até 

pergunta, hoje quem defende hoje estas contas ai, pra falar de contas, sera que tem 

algum interesse? Ou se não vamos colocar isso a andar, ou se não sou obrigado a 

perguntar, Vinicius, por exemplo, quanto você ganhava de gratificação época 

Marco Aurelio e quanto você ganha hoje? Pode responder, ta com a palavra – 

VINICIUS: EU GANHAVA 50% - ta vendo, hoje você não ganha mais, talvez 

isto seja motivo, então assim não vamos ficar brigando não, porque se for brigar 

ela será longa, não termina a sessão, então assim gente, eu to aqui para o que der e 

vier, e tem mais ainda, e tem os outros vereadores, que tem até gratificação maior 
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que a sua, então vocês me desculpe se eu ofendi alguém ai, mas eu creio que 

nossa briga, como sempre falo ao Vinicius, porque tenho ele mais de alvo aqui, 

que nossas brigas fiquem aqui dentro, lá fora pelo amor de Deus não me bate nem 

faça nada, porque sou seu amigo, eu e a Bibi brigamos muito né Bibi, mas compro 

queijo de sua mãe não é... então. Vamos parar com esta bobeira, mas aqui dentro 

cada um defende seu lado. Quero desejar boa noite a todos, e que deus esteja 

nossa vida. 

Ana: mais alguém quer falar? Então tenho que adiar a sessão por mais trinta 

minutos. 

Cidão: Presidente, peço licença que, por motivos de saúde, tenho que me ausentar. 

Maria Amélia: peço a palavra presidente. 

Ana: tem a palavra. 

Maria Amélia: Senhora presidenta, membros da mesa, nobres colegas, senhores 

que obrigado por sua presença que esta aqui até essa hora nos ouvindo. Eu não 

poderia ir embora hoje, sem deixar de pronunciar que acho que houve aqui um 

equivoco, a única coisa que pedi eu trouxe a minha fala escrita, e acho que agora o 

vídeo desta casa, tenho impressão que não terá mais problema, que esteja certo, 

gravando e filmando toda a sessão, o que quero colocar aqui é que temos que 

exercer o direito de parlamentar para que a gente possa fortificar as nossas 

instituições, eu so estou pedindo e mostrando a lei me amparando, em um direito 

legal, que se respeite, óh, nosso regimento interno e lei orgânica, porque temos 

uma constituição a respeitar, uma constituição federal, estadual, e aqui temos a 

nossa constituição, que se respeite nosso sentimento interno, é só isso que eu quis 

colocar aqui, e que coloque respeite o regimento da casa, agora resultado das 

votações pertence a cada um que ocupe estas cadeiras com livre opção de acordo 

que nos foi atribuído voto na urna, somente isto, eu quero colocar e pedir que esta 

instituição seja respeitada pelos membros desta casa de lei e possamos exercer os 

direitos da população e respeitar a constituição de nosso município, boa noite a 

todos obrigado pela tolerância, e se ofendi alguém peço que me perdoe. 

Ana: Senhor Vinicius tem a palavra.  

VINICIUS: Eu não iria falar não, mas quero falar ao Fabiano, que a única coisa 

que relatei, Fabiano, foi feita na sessão, que foi colocado na ata, cd que esta aqui 

gravado, e referente a minha gratificação, eu tenho direito porque sou efetivo, até 

na verdade eu concordo que aquele que desempenha serviço fora de suas 

atribuições, é somente quem é efetivo, o cargo comissionado eu pra mim, ele esta 

a disposição porque ele é um cargo politico, a disposição prefeito 24hrs, eu tinha 

50% quando zé ganhou para prefeito cheguei para ele e falei, zé eu tenho essa 

gratificação e eu queria que você retirasse porque eu tenho hoje um cargo político 

e eu não queria misturar as coisas, então eu quero deixar aqui que eu tinha 

mesmo, só que eu exercia eu cuidava do sincoof e eu nunca perdi nenhum recurso 

para governo federal, tenho certeza que em oito anos eu trabalhei e nunca perdi 

um recurso, e hoje também fui criticado nesta cada de lei que as vezes eu nem 

cumpro meu horário, só que também nunca perdi um recurso, nunca deixe de 

trabalhar, então se tive direito é porque eu era efetivo, eu sou concursado eu 

exerci uma atividade fora do que estava previsto, e por falar em gratificação e 

vantagem, eu acho difícil falar nisso aqui, todos tem, todos que são funcionários 

aqui que prestam serviço fora, diferente, é funcionário prefeitura, e presta serviço 

diferente do que compete a função dele, tem a gratificação, tem coordenador, só 

que eu sou favorável que seja para pessoas que são efetivos, certo, porque cargo 
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comissionado já é cargo politico, é um cargo que tem 24hrs prefeito, então venho 

aqui expor, e quero falar seguinte, o que falei até agora foi justamente o que ta 

aqui dentro (cd), se alguém quiser assistir, ta a disposição, eu tenho a ata feita 

aqui, marcada minuto a minuto, se alguém quiser provar o contrario do que esta 

aqui, esta totalmente a disposição, não preciso mentir porque não tenho rabo preso 

com prefeito, não tem rabo preso com nada, faço justo meu serviço, e por isto 

venho cumprindo até hoje, e Fabiano sabe disso, o que foi combinado e falado que 

é amplo direito de defesa, não sou advogado para falar nos termos bonitos de 

direito, mas sou honesto suficiente para falar que meu trabalho é integro, mesmo 

que alguém duvide, eu tenho minha consciência tranquila, nunca pedi voto para 

ninguém aqui votar favorável as contas Marco Aurélio, nunca pedi, nunca pedi 

para tio Luiz, Fabiano, nem Maria Amélia, um dia eu e ela conversamos sobre 

isto, e nunca pedi, so que deixa eu trabalhar direito, deixa eu fazer meu serviço, 

não venha criar projeto de resolução  para atrapalhar meu trabalho, que se queira 

criar, vamos alterar regimento interno todo porque esta todo errado, tem muita 

coisa errada, só que posso te falar uma coisa, eu nunca impede trabalho de 

ninguém, foram na promotoria, ta relatado, até concordo, todos tem direito de ir e 

vir, de falar, eu queria que me respeitasse também, boa noite a todos e desculpa 

pelas ansiedades, se alguém quiser tirar ta aqui, não preciso provar nada para 

ninguém, ta provado aqui nos papeis, nos autos, ta aprovado aqui que mude a ata 

foi aprovado que se altere ela, e vou alterar porque sou obrigado, porque sou 

relator, só que vou colocar que não sou favorável, como votei contra, porque meu 

trabalho ta limpo, honesto, se alguém tem duvida fica a vontade para entrar com 

requerimento, para pedir o que quiser.. 

Ana: Senhora Ângela 

Ângela: Gente, sei que todo mundo ta querendo ir embora, até eu, mas fugindo 

um pouco sobre as leis, da resolução, dos projetos de resolução eu quero aqui 

agradecer a deus pelo livramento de morte que nossa cidade teve devido ao 

assaltado aqui banco do brasil, onde houve muitos tiros, pessoas envolvidas, quero 

agradecer a deus, nesta reunião, porque o prédio é nosso vizinho, e em nome 

também da igreja católica, quero agradecer presidente Ana, e os nobres 

Vereadores e funcionários desta casa que recepcionou dom Paulo roberto, bispo 

de nossa diocese, onde nos visitou e ficou feliz com as dependências do prédio da 

câmara e recepcionou o mesmo. Muito obrigada. 

Ana: Senhor Luiz Carlos. 

Luiz Carlos: Bom, dispensando formalidades, quando vereador disse coordenador, 

a carapuça serviu pra mim, sou coordenador, to falando pra mim que serviu, sou 

coordenador, efetivo, posso explicar? Quando você falou eu ouvi (se referindo ao 

Vinicius) só to falando que sou coordenador do programa mais educação, cumpro 

meu horário, estou trabalhando na Escola Latifa Salomão Migliori, e convido o 

senhor para acompanhar de perto o programa mais educação é uma honra receber 

o senhor lá, já que o senhor não cumpre seu horário mesmo, pega um dia lá e vai 

lá e fica um pouquinho com nós, já que só fique na Câmara, fica um pouquinho na 

Câmara que será muito bem recebido por todos nós escola, e faço jus da 

coordenação, pode pergunta para quem trabalha, alunos, visto a camisa do 

programa, certo. E quando fala que todo mundo tem algum beneficio alguma 

coisa, gostaria de constar em ata, que uma cosia particular minha, minha esposa 

ela sofre um pouco com ameaças em facebook, gostaria de deixar aqui convite 

para todos vereadores e pessoas que nos visitam, pois ela trabalha na banda 
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marcial de guará, trabalha sim, e realmente trabalha, quem quiser acompanhar 

trabalho dela pode ir na Esocla Nehif Antonio todos dias a noite, ela é coreografa 

da banda, e terá apresentação, convido as pessoas, vereadores, pessoas que ficam 

falando mal dela facebook, os fakes que estão aqui, que va lá acompanhar trabalho 

dela, da banda marcial, sera dia 25 de maio de 2016 no clube, diferentemente de 

outras pessoas, ela tem salario dela, faz jus ao salario, e diferentemente de outras 

pessoas da gestão ai, não gosto de ficar falando, mas tem que falar, da gestão 

passada, quie tinha gratificação, ganhava muito bem e ficava em casa dormindo 

dia todo, convido a todos e espero vocês lá para acompanhar trabalho minha 

esposa. Obrigado. 

Ana: Senhora Bibi  

Bibi: eu excitei em falar mas, eu fiquei em dúvida, professor Luiz, na hora que o 

senhor usou tribuna, o senhor diz que eu só critico, sou critica mesmo, não foi esta 

minha intenção, queria fazer perguntas ao Senhor só para esclarecimento, se o 

senhor sabe disto, quanto a arrecadação, senhor sabe quanto em 2012 foi 

arrecadado? A RECEITA? Então o Senhor não poderia falar isto, porque em 2012 

foi arrecadado 45 milhões, e em 2015 o senhor tem noção de quanto? – LUIZ: 

Senhora pode me informar, já que a senhora sabe tudo? – Bibi: é eu estudo 

bastante, foi de 55 milhões, e trabalho também, tenho interesse para cidade. Onde 

estão as maquinas da padaria? Senhora Maria Amélia a senhora atrapalhou sessão 

inteira – Maria Amélia: questão de ordem, questão de ordem, deve se dirigir a 

presidente, pedir licença a ela, questão de ordem – Ana: eu dei a palavra a ela, 

olha ai, olha o que a Senhora está fazendo, a Senhora me pediu a palavra? Por 

favor, silêncio, deixa ela falar por favor. Maria Amélia: a Senhora que vai 

autorizar ou não ela se dirigir a outro Vereador. Ana: mas esta autorizado, a 

palavra esta com ela, a Senhora que não tem a palavra, a Senhora quer fazer graça. 

Fabiana: é hilário. Gostaria de saber onde estão as máquinas da padaria que não se 

encontram lá mais, porque se for economia tá fazendo licitação para pão, não sei 

se foi pago, mas licitação foi de um milhão e meio de reais em pão, se o senhor 

não acredita no Ministério Público porque o Senhor foi lá representar comissão. 

Luiz: onde falei que não acredito? Bibi: na tribuna, não acredito que ele vira 

responder aqui, Ana: Não dei a palavra ao senhor. Bibi: Quanto ao trabalho de sua 

esposa, acho lindo, mesmo, admiro muito, mas acho que foi aberto inquérito pela 

licitação dela porque tinha alguns tipos de fraude né. Luiz: estamos respondendo.  

Ninguém mais fez uso da palavra. 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. 
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