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

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

  Ao primeiro dia do mês de junho 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 nona 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, 

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. Deixou de comparecer o 

Vereador Helder Figueiredo dos Santos. Havendo número legal, a Presidente 

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

feita a leitura da ata do dia 18/05/2020 (8ª ordinária). Discussão da ata do dia 

18/05/2020 (8ª ordinária). Ninguém fez uso da palavra. Votação da ata do dia 

18/05/2020 (8ª ordinária), foi aprovada por unanimidade dos presentes. Leitura 

das seguintes proposições: Projeto de Lei Complementar nº 05/2020 PM 

(urgência especial); Projeto de Lei Complementar nº 06/2020 PM (urgência 

especial); Projeto de Lei nº 07/2020 PM (LDO/2021) (enviado para as comissões 

pertinentes), Requerimento de urgência especial ao Projeto de Lei Complementar 

nº 05/2020 PM, Requerimento de urgência especial ao Projeto de Lei 

Complementar nº 06/2020 PM e Moção de Louvor nº 08/2020 CM. Discussão da 

Moção de Louvor nº 08/2020 CM. Usou a palavra a Vereadora Regina Rodrigues 

Coelho que deu as devidas explicações acerca da matéria. Ninguém mais fez uso 

da palavra. Votação da Moção de Louvor nº 08/2020 CM, sendo aprovada por 

unanimidade dos presentes. Nada mais. Tribuna Livre: A Senhora Presidente 

declarou aberta a Tribuna Livre. Usaram a palavra os seguintes Vereadores: 

Raphael de Paula Asse: Mencionou que acerca das medidas adotadas pela 

Prefeitura como prevenção ao Covid-19, as redes sociais noticiam exatidão, 

entretanto, necessária transparência por parte da administração pública. Disse ter 

solicitado ao Controlador Interno da Prefeitura, informações acerca da 

distribuição das cestas básicas adquiridas e recebidas por doação pela Prefeitura, 

em um total de 14.200 unidades/cestas e, portanto, justo o devido esclarecimento, 

demonstração a destinação de cada uma. Salientou ainda acerca da audiência 

pública da saúde realizada nesta Câmara, na qual, a Secretária de Saúde noticiou a 

aquisição de um aparelho respirador novo. Consignou a necessidade de 

esclarecimentos, pois nas redes sociais, informado pela administração pública a 

aquisição de três respiradores. Em relação aos respiradores usados também 

adquiridos pela Prefeitura, conforme informado pela Secretária de Saúde e que 

demandam adaptação/reparos para utilização, necessárias informações precisas, 

bem como, acerca de profissionais capacitados pela manusear/operar os citados 

respiradores. Em relação ao problema do esgoto, o qual não tratado corretamente 

pela empresa concessionária, apesar de haver cobrança nesse sentido, é de 

fundamental importância, a tomada de providências por parte do legislativo e 

executivo. Regina Rodrigues Coelho: deu esclarecimentos pormenorizados 

acerca das licitações realizadas pela Prefeitura para aquisição de cestas básicas, 

demonstrando inclusive, que as licitações realizadas não importam em aquisição 

imediata de todas as cestas conforme noticiado pelo Vereador Raphael, mas sim, a 

possibilidade, na forma da demanda para distribuição. Informou que muitas cestas 

foram destinadas para as escolas (aproximadamente 3.000 estudantes na rede 
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pública municipal), integrantes da frente de trabalho e para a Assistência Social, 

para atendimento da demanda do setor, o que por si, justifica a aquisição de cada 

cesta básica. Afirmou que todos os processos licitatórios foram realizados de 

forma legal. Maria Amélia Furtado de Paula e Silva: mencionou que as 

perguntas da oposição são para esclarecimentos e não devem ser tidas como 

ofensivas à administração pública, que na realidade, tem obrigação de prestar as 

contas pertinentes de seus atos para população e legislativo. Ninguém mais fez 

uso da palavra. Nada mais havendo a tratar no Expediente. Ordem do Dia. 

Discussão do Requerimento de urgência especial ao Projeto de Lei Complementar 

nº 05/2020 PM. Ninguém fez uso da palavra. Votação do Requerimento de 

urgência especial ao Projeto de Lei Complementar nº 05/2020 PM, foi aprovado 

por unanimidade dos presentes. Discussão do Requerimento de urgência especial 

ao Projeto de Lei Complementar nº 06/2020 PM. Ninguém fez uso da palavra. 

Votação do Requerimento de urgência especial ao Projeto de Lei Complementar 

nº 06/2020 PM, foi aprovado por unanimidade dos presentes. A Senhora 

Presidente suspendeu a sessão por trinta minutos para elaboração de parecer 

especial para as proposições em regime de urgência especial. Nomeou a 

Vereadora Fabiana Junqueira Seribeli como relatora especial do Projeto de Lei 

Complementar nº 05/2020 PM e o Vereador Abílio Mateus Borges como relator 

especial do Projeto de Lei Complementar nº 06/2020 PM. Reiniciada a sessão. 

Primeira discussão do Projeto de Lei Complementar nº 05/2020 PM. Ninguém fez 

uso da palavra. Primeira votação do Projeto de Lei Complementar nº 05/2020 PM, 

sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Primeira discussão do Projeto de 

Lei Complementar nº 06/2020 PM. Ninguém fez uso da palavra. Primeira votação 

do Projeto de Lei Complementar nº 06/2020 PM, sendo aprovado por 

unanimidade dos presentes. Nada mais para tratar. Explicações Pessoais: Usou a 

palavra o Vereador Raphael de Paula Asse: disse que suas palavras como 

legislador não podem ser desabonadas por eventuais condutas pessoais. 

Esclareceu acerca da história de sua família na política guaraense. Disse respeitar 

todos e pediu respeito de todos os demais vereadores, ainda que discordem nos 

assuntos por ele apresentados nesta Casa de Leis. 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, 01/06/2020. 
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