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Ata da segunda sessão ordinária da terceira sessão legislativa da décima 

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

 

   Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 

dezenove (2019), às 20:00 horas, realizou-se na sede da Câmara Municipal de 

Guará, Estado de São Paulo, a segunda sessão ordinária da terceira sessão 

legislativa da décima sétima legislatura, sob a presidência da Vereadora Regina 

Rodrigues Coelho. Feita a chamada regimental, foi constatada a presença dos 

seguintes Vereadores: Abílio Mateus Borges, André Luís Kihara Montrezollo, 

Fabiana Junqueira Seribeli, Helder Figueiredo dos Santos, Luís Henrique 

Fernandes, Maria Amélia Furtado de Paula e Silva, Pedro Paulo Claudino, 

Raphael de Paula Asse, Regina Rodrigues Coelho, Sérgio Roberto de Paula e 

Valdeir Ponciano da Silva. Havendo número legal, a Presidente invocou a 

proteção Divina e declarou aberta a presente sessão. Expediente: Foi feita a 

leitura da ata do dia 04/02/2019 (1ª ordinária). Usaram a palavra os seguintes 

Vereadores: Raphael de Paula e Silva: pediu para constar em ata, o seu pedido 

para que as reuniões par explicações acerca dos projetos de autoria do executivo 

sejam realizadas na Câmara e não na Prefeitura. A Senhora Presidente colocou o 

requerimento de retificação em votação, o qual aprovado por unanimidade dos 

presentes. Maria Amélia Furtado de Paula e Silva: pediu para constar em ata as 

verbas recebidas pela prefeitura diante de intercessão sua com os deputados que 

apoiou. A Senhora Presidente colocou o requerimento de retificação em votação, 

o qual aprovado por unanimidade dos presentes. Ninguém mais fez uso da 

palavra. Votação da ata do dia 04/02/2019 (1ª ordinária), com as retificações 

acima determinadas, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Foi feita a 

leitura da ata do dia 04/02/2019 (2ª extraordinária). Discussão da ata do dia 

04/02/2019 (2ª extraordinária). Ninguém fez uso da palavra. Votação da ata do dia 

04/02/2019 (2ª extraordinária), foi aprovada por unanimidade dos presentes. Foi 

feita a leitura da Moção de Apoio nº 01/2019. Discussão da Moção de Apoio nº 

01/2019. Usaram a palavra os seguintes Vereadores: Maria Amélia Furtado de 

Paula e Silva: deu as devidas explicações acerca da proposição e manifestou ser 

favorável. Fabiana Junqueira Seribeli: agradeceu a Vereadora Maria Amélia pelo 

apoio na moção e pediu também para os demais Vereadores. Explicou o trâmite 

da proposta de emenda. Ninguém mais fez uso da palavra. Colocada em votação a 
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Moção de Apoio nº 01/2019, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Foi 

feita a leitura do Requerimento de Convocação do Secretário Municipal de Obras, 

de autoria da Vereadora Maria Amélia Furtado de Paula e Silva. A Presidente 

determinou o envio do citado requerimento para análise das comissões 

pertinentes. Leitura das Indicações nºs 10 até 11/2019. Nada mais. A Senhora 

Presidente declarou aberta a Tribuna Livre. Usaram a palavra os seguintes 

Vereadores: Maria Amélia Furtado de Paula e Silva: consignou acerca dos 

problemas que estão ocorrendo no cemitério e justificou as razões da convocação 

do secretário municipal de obras. Disse que os problemas envolvendo sepulturas 

do cemitério deve ser resolvido independentemente de convicções políticas de 

cada um. Noticiou que não atribui culpa a ninguém, mas que é preciso unir 

esforços, inclusive legislativo e executivo. Aparte Vereadora Fabiana: manifestou 

apoio à convocação do secretário municipal de obras. Aparte Vereador Raphael: 

manifestou apoio à Vereadora Maria Amélia. Disse que necessário analisar o 

processo de eventual licitação do local (cemitério). Continuação Vereadora Maria 

Amélia: disse que está trabalhando por Guará e mencionou pormenorizadamente 

acerca das verbas conseguidas para o setor de saúde, por intermédio de deputados 

que apoiou. Solicitou uma resposta do executivo acerca das verbas recebidas para 

a saúde. Pedro Paulo Claudino: consignou acerca dos problemas no cemitério, já 

mencionados nesta data e pediu apoio para se buscar uma solução rápida para o 

problema. Ninguém mais fez uso da palavra. A Senhora Presidente consultou ao 

plenário acerca da possibilidade de se votar o Requerimento para convocação do 

Secretário Municipal de Obras, de autoria da Vereadora Maria Amélia Furtado de 

Paula e Silva, sem análise das comissões e nesta data. Todos os Vereadores 

manifestaram concordância. Nada mais havendo a tratar no Expediente, passou-se 

para a Ordem do Dia. Discussão do Requerimento para convocação do Secretário 

Municipal de Obras e Serviços, de autoria da Vereadora Maria Amélia Furtado de 

Paula e Silva. Ninguém fez uso da palavra. Votação do Requerimento para 

convocação do Secretário Municipal de Obras e Serviços, de autoria da Vereadora 

Maria Amélia Furtado de Paula e Silva, sendo aprovado por unanimidade dos 

presentes. A Senhora Presidente convocou sessão extraordinária para o dia 

21/02/2019 às 19:00 horas, para discussão e votação das seguintes matérias: 

Projeto de Lei Complementar nº 01/2019 – PM, Projeto de Lei nº 06/2019 – PM e 

Projeto de Lei nº 07/2019 – PM. Nada mais a tratar, passou-se para as 
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Explicações Pessoais. Ninguém fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, a 

Senhora Presidente declarou encerrada a presente sessão. Após dez minutos do 

encerramento, a Senhora Presidente declarou aberta a Tribuna Livre (art. 286 do 

Regimento Interno). A Senhora Presidente solicitou a Primeira Secretária que 

fizesse a chamada das pessoas inscritas (art. 286, VI do Regimento Interno). Fez 

uso da palavra o Senhor Rafael Aparecido Ferreira Cardoso (telefone 16 9 

9989.5664), que falou sobre educação. Ninguém mais. Eu, Valdeir Ponciano da 

Silva, 2º Secretário, redigi a presente ata (art. 36, I do Regimento Interno). Eu, 

Fabiana Junqueira Seribeli, 1ª Secretária, 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, 18/02/2019. 

 

Regina Rodrigues Coelho 

Presidente 

 

Fabiana Junqueira Seribeli 

1ª Secretária 

 

Valdeir Ponciano da Silva 

2º Secretário 
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