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Ata da décima sessão ordinária da terceira sessão legislativa da décima 

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

 

   Aos dezessete dias do mês de junho 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 décima 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 03/06/2019 (9ª ordinária). Discussão da ata do dia 03/06/2019 

(9ª ordinária). Usou a palavra o Vereador Raphael de Paula Asse que solicitou a 

retificação da presente ata, para constar que durante sua fala na Tribuna Livre, na 

nona sessão ordinária, deve constar que ele disse o quanto segue: “a atitude do 

prefeito durante a reunião foi agressiva, desequilibrada e nada comprometedora 

com a redução da taxa de água e esgoto, bem como com o aumento do volume 

mínimo para consumo mensal. O requerimento de retificação da ata foi colocado 

em votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Ninguém mais fez 

uso da palavra. Votação da ata do dia 03/07/2019 (9ª ordinária), foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. Foi feita a leitura das seguintes proposições: Projeto 

de Lei nº 13/2019 – PM (urgência especial); Projeto de Lei nº 13/2019 – CM; 

Projeto de Decreto nº 07/2019 – CM; Requerimento de urgência especial ao 

Projeto de Lei nº 13/2019 - PM; Indicações nºs 45 até 48/2019. Leitura da Moção 

de Louvor nº 02/2019. Discussão da Moção de Louvor nº 02/2019. Ninguém fez 

uso da palavra. Votação da Moção de Louvor nº 02/2019, foi aprovada por 

unanimidade dos presentes. A Senhora Presidente enviou o Projeto de Lei nº 

13/2019 – CM e Projeto de Decreto nº 07/2019 – CM para apreciação das 

comissões permanentes pertinentes. Nada mais. A Senhora Presidente declarou 

aberta a Tribuna Livre. Ninguém 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 Lei nº 13/2019 – PM. Ninguém fez uso da palavra. 

Votação do Requerimento de urgência especial ao Projeto de Lei nº 13/2019 – 

PM, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A Senhora Presidente 

suspendeu a sessão por trinta minutos para elaboração de parecer especial e 

nomeou o Vereador Luís Henrique Fernandes como relator especial ao Projeto de 

Lei nº 13/2019 – PM. Reiniciada a sessão. Discussão do Projeto de Lei nº 13/2019 

– PM. Usou a palavra a Vereadora Maria Amélia Furtado de Paula e Silva que 

disse ser favorável ao projeto, pois é em benefício da população. Ninguém mais 

fez uso da palavra. Votação do Projeto de Lei nº 13/2019 – PM, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Discussão do Projeto de Lei nº 12/2019 – CM. 

Ninguém fez uso da palavra. Votação do Projeto de Lei nº 12/2019 – CM, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. Discussão do Projeto de Resolução nº 

03/2019. Usaram a palavra os seguintes Vereadores: Maria Amélia Furtado de 

Paula e Silva: salientou que o presente projeto traz benefícios apenas para os 

funcionários da Câmara Municipal e dificulta o acesso da população. Fabiana 

Junqueira Seribeli: deu esclarecimentos mencionando que a alteração do horário 
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das sessões desta Casa de Leis é justamente para atender os anseios da população 

e permitir maior presença da população. Raphael de Paula Asse: disse que o 

horário das sessões deve ser flexibilizado para permitir o acesso da população. 

Ninguém mais fez uso da palavra. Colocado em votação o Projeto de Resolução 

nº 03/2019 – CM, foi aprovado por oito votos contra dois. Votaram contra os 

Vereadores Raphael de Paula Asse e Maria Amélia Furtado de Paula e Silva. 

Nada mais para tratar, passou-se para as Explicações Pessoais. Usaram a palavra 

os seguintes Vereadores: Maria Amélia Furtado de Paula e Silva: disse que a 

Câmara não está respeitando a população. Mencionou que os problemas não são 

discutidos de acordo com os interesses da população e sim dos governantes. 

Consignou acerca da confiança da população nos votos depositados em cada 

vereador. Disse que é necessário o respeito ao regimento interno. Disse da 

importância de se valorizar o legislativo. Disse que a previsão regimental acerca 

da pauta deve ser respeitada. Mencionou que o regimento interno deve ser 

respeitado e que os vereadores devem mostrar que são capazes, para que não 

achem que não tem conhecimento. Disse que a pauta foi alterada após o horário 

previsto para incluir julgamento das contas do executivo de 2016. Disse sobre 

equivocada denúncia acerca de seu cargo na Prefeitura. Salientou que o processo 

de julgamento das contas do executivo de 2016 não foi devidamente discutido por 

esta Casa de Leis. Regina Rodrigues Coelho: disse que a Câmara fez a devida 

publicação das contas do executivo de 2016. Disse que houve equivoco em 

comunicação acerca da inclusão na pauta, mas nenhuma irregularidade na 

confecção desta. Não houve má-fé da Presidência e nem dos funcionários e 

tampouco influência do Prefeito. André Luís Kihara Montrezollo: disse que 

muito se orgulha de trabalhar com todos os vereadores e funcionários da Câmara 

Municipal e que confia em todos. Salientou que o importante é trabalhar em 

proveito da população, com aprovação de proposições nesse sentido. Ninguém 

mais fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente 

declarou encerrada a presente sessão. 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, 17/06/2019. 
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