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Ata da segunda sessão ordinária da quarta sessão legislativa da décima 

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

  Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte 

(2020), às 18:00 horas, realizou-se na sede da Câmara Municipal de Guará, 

Estado de São Paulo, a segunda sessão ordinária da quarta 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 Montrezolo, 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 03/02/2020 (1ª ordinária). Discussão da ata do dia 03/02/2020 (1ª 

ordinária). Ninguém fez uso da palavra. Votação da ata do dia 03/02/2020 (1ª 

ordinária), foi aprovada por unanimidade dos presentes. Foi feita a leitura da ata 

do dia 03/02/2020 (2ª extraordinária). Discussão da ata do dia 03/02/2020 (2ª 

extraordinária). Ninguém fez uso da palavra. Votação da ata do dia 03/02/2020 (2ª 

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

seguintes proposições: Projeto de Lei Complementar nº 02/2020 – PM 

(requerimento de urgência especial do Prefeito); Projeto de Lei nº 03/2020 – PM 

(requerimento de urgência especial do Prefeito); Projeto de Lei nº 04/2020 – PM 

(requerimento de urgência especial do Prefeito); Projeto de Decreto nº 02/2020 – 

CM; Requerimento de urgência especial ao Projeto de Lei Complementar nº 

02/2020 – PM e Projetos de Leis nºs 03 e 04/2020 – PM, de autoria do Prefeito; 

Moção de Louvor nº 01/2020 – CM; Moção de Louvor nº 02/2020 – CM; Moção 

de Louvor nº 03/2020 – CM; Moção de Louvor nº 04/2020 – CM e Indicações nºs 

05 até 09/2020 – CM. Discussão da Moção de Louvor nº 01/2020 - CM. Ninguém 

fez uso da palavra. Votação da Moção de Louvor nº 01/2020 – CM, foi aprovada 

por unanimidade dos presentes. Discussão da Moção de Louvor nº 02/2020 - CM. 

Ninguém fez uso da palavra. Votação da Moção de Louvor nº 02/2020 – CM, foi 

aprovada por unanimidade dos presentes. Discussão da Moção de Louvor nº 

03/2020 - CM. Usaram a palavra os Vereadores Fabiana Junqueira Seribeli, Maria 

Amélia Furtado de Paula e Silva e Pedro Paulo Claudino que disseram que a 

homenagem é justa. Ninguém mais fez uso da palavra. Votação da Moção de 

Louvor nº 03/2020 – CM, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Discussão 

da Moção de Louvor nº 04/2020 - CM. Usaram a palavra os Vereadores Fabiana 

Junqueira Seribeli e Maria Amélia Furtado de Paula e Silva que disseram que a 

homenagem é justa. Ninguém mais fez uso da palavra. Votação da Moção de 

Louvor nº 04/2020 – CM, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Nada 

mais. A Senhora Presidente declarou aberta a Tribuna Livre. Usaram a palavra os 

seguintes Vereadores: Raphael de Paula Asse: Fez consignações acerca do 

Decreto Municipal nº 3.170/2020, que trata dos valores das tarifas de água e 

esgoto. Mencionou que os valores constantes no citado decreto são diferentes do 

combinado pela empresa com os vereadores. Disse que com as alterações 

concedidas, o poder público ficará com os maiores encargos. Mencionou ainda 

que a prefeitura deve priorizar obras realmente necessárias. Citou como exemplo a 

reforma do CAPS que foi feita de forma indevida. Regina Rodrigues Coelho: deu 

as devidas explicações acerca do Decreto nº 3.170/2020. Esclareceu que nenhum 

aumento haverá para os cofres públicos. Sérgio Roberto de Paula: disse que 
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respeita todos os vereadores, mas não é correto que o Vereador Raphael de Paula 

Asse lhe aponte e mencione o nome de seu genro, ligados às obras realizadas pela 

prefeitura pelo irmão deste, o Sr. Thiago Faria. Consignou que se há alguma 

ilegalidade que seja do conhecimento do Vereador Raphael de Paula Asse, este 

deve levar ao Ministério Público e demais órgãos pertinentes. Maria Amélia 

Furtado de Paula e Silva: disse não haver urgência especial em relação ao Projeto 

de Lei nº 04/2020 – PM. Salientou que a matéria objeto da citada proposição é 

complexa e merece melhor análise por esta Casa de Leis. Mencionou que a 

questão do Decreto nº 3.170/2020, não foi o combinado com a empresa Águas de 

Guará. Disse que a questão da concessão dos serviços de água e esgoto sempre foi 

um negócio ruim para a população, tanto é, que votou contra na ocasião da 

concessão. Em relação ao PSF da Vila Maria, disse que trouxe verbas para a 

citada instituição. Salientou que a verba já está na conta da prefeitura e o PSF 

ainda continua fechado. 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 Lei Complementar nº 02/2020 – PM e Projetos 

de Leis nºs 03 e 04/2020 – PM, de autoria do Prefeito. Usou a palavra a Vereadora 

Maria Amélia Furtado de Paula e Silva que disse não haver urgência especial em 

relação ao Projeto de Lei nº 04/2020 – PM. Salientou que a matéria objeto da 

citada proposição é complexa e merece melhor análise por esta Casa de Leis. 

Ninguém mais fez uso da palavra. Votação do requerimento de urgência especial 

ao Projeto de Lei Complementar nº 02/2020 – PM e Projetos de Leis nºs 03 e 

04/2020 – PM, de autoria do Prefeito, foram aprovados nos seguintes termos: 

Requerimento de urgência especial ao Projeto de Lei Complementar nº 02/2020 - 

PM, aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento de urgência especial 

ao Projeto de Lei nº 03/2020 - PM, aprovado por unanimidade dos presentes; 

Requerimento de urgência especial ao Projeto de Lei nº 04/2020 - PM, aprovado 

por sete votos contra três. Votaram contra os Vereadores Luís Henrique 

Fernandes, Maria Amélia Furtado de Paula e Silva e Raphael de Paula Asse. A 

Senhora Presidente suspendeu a sessão por trinta minutos. Nomeou como 

relatores especiais, os Vereadores, Abílio Mateus Borges, Raphael de Paula Asse 

e Pedro Paulo Claudino, respectivamente, para o Projeto de Lei Complementar nº 

02/2020 - PM; Projeto de Lei nº 03/2020 – PM e Projeto de Lei nº 04/2020 – PM. 

Reiniciada a sessão. Primeira discussão do Projeto de Lei Complementar nº 

02/2020 – PM. Ninguém fez uso da palavra. Primeira votação do Projeto de Lei 

Complementar nº 02/2020 – PM, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Discussão do Projeto de Lei nº 03/2020 – PM. Ninguém fez uso da palavra. 

Votação do Projeto de Lei nº 03/2020 – PM, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes. Discussão do Projeto de Lei nº 04/2020 – PM. Ninguém fez uso da 

palavra. Votação do Projeto de Lei nº 04/2020 – PM, foi aprovado por sete votos 

contra três. Votaram contra os Vereadores Luís Henrique Fernandes, Maria 

Amélia Furtado de Paula e Silva e de Paula Asse. Nada mais havendo a tratar, 

passou-se para as Explicações Pessoais. Usou a palavra o Vereador Pedro Paulo 

Claudino que fez considerações acerca das proposições aprovadas nesta data. 

Ninguém mais fez uso da palavra. A Senhora Presidente convocou sessão 

extraordinária para o dia 17/02/2020, às 18:40 horas, para segunda discussão e 

votação do Projeto de Lei Complementar nº 02/2020 – PM. 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 
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Regimento Interno) a presente ata, que após lida e achada conforme, será assinada 

pela Mesa. 

 

Câmara Municipal de Guará/SP, 17/02/2020. 

 

 

 

Regina Rodrigues Coelho 

Presidente 
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1ª Secretária 
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2º Secretário 


