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Ata da décima nona sessão ordinária da terceira sessão legislativa da décima 

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

   Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 

dezenove (2019), às 18:00 horas, realizou-se na sede da Câmara Municipal de 

Guará, Estado de São Paulo, a décima nona 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 18/11/2019 (18ª ordinária). Discussão da ata do dia 

18/11/2019 (18ª ordinária). Ninguém fez uso da palavra. Votação da ata do dia 

18/11/2019 (18ª ordinária), foi aprovada por unanimidade dos presentes. Foi feita 

a leitura das seguintes proposições: Projeto de Lei nº 18/2019 – CM (enviado para 

as comissões pertinentes); Projeto de Decreto nº 22/2019 – CM (enviado para as 

comissões pertinentes); Projeto de Decreto nº 23/2019 – CM (enviado para as 

comissões pertinentes);Projeto de Decreto nº 24/2019 – CM (enviado para as 

comissões pertinentes); Moção de Apoio nº 02/2019 – CM; e Indicação nº 

82/2019. Discussão da Moção de Apoio nº 02/2019. Ninguém fez uso da palavra. 

Votação da Moção de Apoio nº 02/2019, 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: parabenizou 

professores, funcionários e estudantes da APAE de Guará pelo 1º Vernissage, hoje 

em exposição nesta Casa de Leis, qual seja, obras pintadas pelos próprios alunos, 

sob a coordenação da professora Maria Emília Celeguim. Salientou a importância 

do trabalho realizado pela instituição. Fabiana Junqueira Seribeli: parabenizou a 

APAE pelo trabalho realizado e seus diretores pela forma que conduzem a 

instituição, com seriedade e honestidade. Pedro Paulo Claudino: parabenizou 

APAE e todos os envolvidos no trabalho apresentado hoje nesta Casa de Leis, o 

que demonstra que a instituição está trabalhando corretamente. Regina Rodrigues 

Coelho: salientou a felicidade de estar a frente da presidência da Câmara nesta 

data em que apresentado tão belo trabalho dos alunos da APAE, razão pela qual, 

parabenizou todos eles, bem como funcionários, professores e diretora da 

instituição. Maria Amélia Furtado de Paula e Silva: disse que foi uma das 

responsáveis pela abertura da APAE em Guará, nos anos 90. Consignou que 

muito trabalho foi dedicado para formar a atual estrutura da instituição, que 

trabalha com eficiência e prosperidade. Ninguém mais fez uso da palavra. Nada 

mais havendo a tratar no Expediente, passou-se para a Ordem do Dia. Segunda 

discussão do Projeto de Lei Complementar nº 13/2019 – PM. Usaram a palavra os 

seguintes Vereadores: Raphael de Paula Asse: disse que o projeto em pauta 

envolve aumento de impostos às empresas, independente do porte (pequeno, 

médio ou grande). Mencionou que eventual aumento de impostos causa sérios 

impactos, como demissões e falta de competitividade entre empresas. Consignou 

também, que o aumento de impostos impacta diretamente a prosperidade do 

Distrito Industrial e prejudica as poucas grandes empresas da cidade, que 

concedem importante número de empregos. O aumento na arrecadação não pode 

ser obtido com majoração de impostos, que resultem em impactos negativos para 
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a população, como é o caso do projeto em tela. André Luís Kihara Montrezollo: 

deu os devidos esclarecimentos acerca da proposição. Disse que o projeto não 

acarretará aumento de impostos. Mencionou ainda, que os impostos devem ser na 

sua maior parte para o município, que é onde as pessoas residem. Luís Henrique 

Fernandes: consignou que haverá sim aumento de impostos se aprovada a 

presente proposição. Maria Amélia Furtado de Paula e Silva: disse que não se 

melhora o município com o aumento dos impostos. Consignou que o ISS é 

imposto exclusivo do município. Com a crise que o pais atravessa, não é momento 

oportuno para majoração de impostos. Salientou ainda, quem em setembro de 

2017 já houve majoração, o que torna inviável um novo em tão pouco tempo. 

Ninguém mais fez uso da palavra. Segunda votação do Projeto de Lei 

Complementar nº 13/2019 – PM, foi aprovado por oito votos contra três. Votaram 

contra os Vereadores Luís Henrique Fernandes, Raphael de Paula Asse e Maria 

Amélia Furtado de Paula e Silva. Discussão do Projeto de Decreto nº 18/2019 – 

CM. Ninguém fez uso da palavra. Votação do Projeto de Decreto nº 18/2019, foi 

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

19/2019 – CM. Ninguém fez uso da palavra. Votação do Projeto de Decreto nº 

19/2019 – CM, foi aprovado por dez votos contra um. Votou contra Vereadora 

Maria Amélia Furtado de Paula e Silva. Discussão do Projeto de Decreto nº 

20/2019 – CM. Ninguém fez uso da palavra. Votação do Projeto de Decreto nº 

20/2019 – CM, foi aprovado por dez votos contra um. Votou contra Vereadora 

Maria Amélia Furtado de Paula e Silva. Discussão do Projeto de Decreto nº 

21/2019 – CM. Usou a palavra a Vereadora Maria Amélia Furtado de Paula e 

Silva que consignou que a concessão de título de cidadão em Guará virou questão 

eleitoral e não respeitas as regras regimentais, tornando inócua a honraria. 

Ninguém mais fez uso da palavra. Votação do Projeto de Decreto nº 21/2019 – 

CM, foi aprovado por nove votos contra dois. Votaram contra os Vereadores 

Maria Amélia Furtado de Paula e Silva e Raphael de Paula Asse. Nada mais 

havendo a tratar, passou-se para as 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). Fizeram uso da palavra Inara 

Cristina Ferreira e Vinicius Magno Filgueira, que falaram sobre a APAE (1ª 

Mostra Vernissage apresentada pela instituição nesta data). 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, 02/12/2019. 
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