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Ata da décima nona sessão ordinária da quarta sessão legislativa da décima 

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

 

   Aos cinco dias do mês de dezembro 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 décima nona 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, Maria Amélia 

Furtado de Paula e Silva, Fabiana Junqueira Seribeli, Aparecido José da Silva, 

Antônio dos Reis da Silva Almeida, Luiz Carlos Batista Filho, Vinicius Magno 

Filgueira e Roberto Dias. Havendo número legal, a Presidente invocou a proteção 

Divina e declarou aberta a presente sessão. 

   Expediente: Foi feita a leitura das seguintes proposições: 

   Ata do dia 07/11/2016 (17ª ordinária). 

   Discussão da ata do dia 07/11/2016 (17ª ordinária). 

   Ninguém fez uso da palavra. 

   Votação da ata do dia 07/11/2016 (17ª ordinária), sendo 

aprovada por unanimidade dos presentes. 

   Ata do dia 21/11/2016 (18ª ordinária). 

   Discussão da ata do dia 21/11/2016 (18ª ordinária). 

   Ninguém fez uso da palavra. 

   Votação da ata do dia 21/11/2016 (18ª ordinária), sendo 

aprovada por unanimidade dos presentes. 

   Projeto de Lei Complementar nº 02/2016 – PM (enviado às 

comissões). 

   Projeto de Lei nº 15/2016 – PM (requerimento de urgência 

especial). 

   Requerimento ao Prefeito nº 10/2016 – CM (enviado às 

comissões). 

   Requerimento ao Prefeito nº 11/2016 – CM (enviado às 

comissões). 

   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. 

   Leitura do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto 

de Lei nº 15/2016 – PM. 

   Discussão do Requerimento de Urgência Especial ao 

Projeto de Lei nº 15/2016 – PM. 

   Usaram a palavra os seguintes Vereadores 

   Vinicius Magno Filgueira: disse ser contra, pois necessária 

melhor análise da proposição que envolve negociação de débito a ser pago pela 

administração futura. 

   Aparecido José da Silva: deu os devidos esclarecimentos e 

razões para aprovação do requerimento de urgência especial. 
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   Fabiano de Freitas Figueiredo: consignou a importância da 

aprovação do requerimento de urgência especial, bem como da proposição 

relacionada. 

   Fabiana Junqueira Seribeli: disse ser contra o requerimento, 

bem como ao projeto, pois se o débito a ser negociado, será pago pela 

administração futura, que esta então pactue os termos do acordo para quitação. 

   Ninguém mais fez uso da palavra. 

   Votação do Requerimento de Urgência Especial ao Projeto 

de Lei nº 15/2016 – PM, sendo aprovado por seis votos contra quatro. Votaram 

contra os Vereadores Fabiana Junqueira Seribeli, Ângela Aparecida Paulino 

Soares, Vinicius Magno Filgueira e Roberto Dias. 

   A Senhora Presidente suspendeu a sessão por trinta 

minutos. 

   A Senhora Presidente nomeou o Vereador Luiz Carlos 

Batista Filho. 

   Reiniciada a sessão. 

   Primeira discussão do Projeto de Lei nº 12/2016 – PM 

   Ninguém fez uso da palavra. 

   Primeira votação do Projeto de Lei nº 12/2016 – PM, sendo 

aprovado por unanimidade dos presentes. 

   Discussão do Projeto de Lei nº 15/2016 – PM. 

   Ninguém fez uso da palavra. 

   Votação do Projeto de Lei nº 15/2016 – PM, sendo 

aprovado por seis votos contra quatro. Votaram contra os Vereadores Fabiana 

Junqueira Seribeli, Ângela Aparecida Paulino Soares, Vinicius Magno Filgueira e 

Roberto Dias. 

   Discussão do Projeto de Lei nº 15/2016 – CM. 

   Ninguém fez uso da palavra. 

   Votação do Projeto de Lei nº 15/2016 – CM, sendo 

aprovado por unanimidade dos presentes. 

   Discussão do Requerimento ao Prefeito nº 09/2016. 

   Fabiana Junqueira Seribeli: deu as devidas explicações e 

razões que justificam a aprovação do presente requerimento. Mencionou que o 

Vereador Fabiano de Freitas Figueiredo lhe apresentou justificativa, todavia, por 

ela não considerada condizente. 

   Aparecido José da Silva: mencionou que já realizou viagens 

políticas aos domingos, inclusive com o ex Prefeito Marco Aurélio Migliori. 

Disse que tais viagens políticas são importantes para a cidade. 

   Ninguém mais fez uso da palavra. 

   Colocado em votação o Requerimento ao Prefeito nº 

09/2016, sendo rejeitado por seis votos contra quatro. Votaram contra os 

Vereadores Fabiano de Freitas Figueiredo, Arsênio Amaro Dias, Luiz Carlos 

Batista Filho, Maria Amélia Furtado de Paula e Silva, Aparecido José da Silva e 

Antônio dos Reis da Silva Almeida. 

   Nada mais havendo a tratar na Ordem do Dia, passou-se 

para as Explicações Pessoais. 

   Usaram a palavra os seguintes Vereadores: 

   Fabiano de Freitas Figueiredo: fez algumas considerações 

acerca dos Requerimentos ao Prefeito nºs 10 e 11/2016. Mencionou a necessidade 
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de se analisar os parâmetros utilizados para concessão de reajuste da tarifa de água 

e esgoto nos últimos dez anos. 

   Antônio dos Reis da Silva Almeida: consignou acerca de 

várias discussões em relação ao contrato de concessão dos serviços de água e 

esgoto, não houve êxito. Mencionou que a maneira viável de se resolver aumentos 

abusivos, é a manifestação popular. 

   Vinicius Magno Filgueira: fez consignações acerca da 

forma de concessão de reajuste da tarifa de água e esgoto. Salientou que deveria 

ter por parte de quem de direito, negociação com a empresa concessionária, para 

evitar abusividade. 

   Fabiano de Freitas Figueiredo: salientou que há dificuldade 

do legislativo de melhor análise em relação ao contrato de concessão dos serviços 

de água, pois não é de matéria de competência desta Casa de Leis. Disse todavia, 

que o contrato deve ser realmente analisado, pois certamente há cláusula leonina 

em desfavor do município. 

   Aparecido José da Silva: salientou que em gestão passada 

esta Casa de Leis buscou uma melhor análise do contrato de concessão, porém, 

não obteve êxito. 

   Maria Amélia Furtado de Paula e Silva: disse que já tentou 

por diversos caminhos para análise do contrato de concessão dos serviços de água 

e esgoto, em relação aos litros fornecidos e forma de reajuste, todavia, eventual 

quebra do contrato prevê multa excessiva, tornando inviável ao município. 

   Vinicius Magno Filgueira: deu as devidas explicações 

acerca do Requerimento ao Prefeito nº 10/2016 de sua autoria. 

   Maria Amélia Furtado de Paula e Silva: deu esclarecimentos 

acerca da municipalização do município. 

   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. 

 

Câmara Municipal de Guará/SP, 05/12/2016. 
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