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Ata da sétima sessão ordinária da primeira sessão legislativa da décima 

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

 

  Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte em um 

(2021), às 18:00 horas, realizou-se na sede da Câmara Municipal de Guará, 

Estado de São Paulo, a sétima sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 

décima oitava legislatura, sob a presidência do(a) Vereador(a) Túlio de Mattos 

Figueiredo. Feita a chamada regimental, foi constatada a presença dos seguintes 

Vereadores: Arsênio Amaro Dias, Eduardo de Assis Mattos, Flávio Roberto 

de Paula, Marcelo Barião Alves, Ocimar Aparecido de Paula, Rafael Álvaro 

Carrion Degrande Moreira, Ronan Taffarel Ferreira da Cruz, Sérgio 

Roberto de Paula, Túlio de Mattos Figueiredo e Valdeir Ponciano da Silva. 
Ausente o Vereador Roberto Dias. Havendo número legal, o Presidente invocou a 

proteção Divina e declarou aberta a presente sessão. Expediente: Leitura da Ata 

do dia 19/04/2021 (6ª ordinária). Discussão da Ata do dia 19/04/2021 (6ª 

ordinária). Ninguém fez uso da palavra. Votação da Ata do dia 19/04/2021 (6ª 

ordinária), foi aprovada por unanimidade dos presentes. Leitura das seguintes 

proposições: Projeto de Lei nº 17/2021 PM, Projeto de Lei nº 11/2021 CM, 

Projeto de Lei nº 12/2021 CM, Projeto de Lei nº 13/2021 CM, Projeto de Lei nº 

14/2021 CM, Projeto de Lei nº 15/2021 CM, Projeto de Decreto nº 01/2021 CM, 

Indicações nºs 105 até 114/2021, Ofício Deputada Estadual Delegada Graciela e 

Ofício da Pastoral da Criança. Nada mais. Tribuna (art. 305, do Regimento 

Interno): O Senhor Presidente declarou aberta a Tribuna, nos termos do art. 305, 

do Regimento Interno. Usaram a palavra os seguintes Vereadores: Sérgio 

Roberto de Paula: mencionou acerca dos trabalhos do legislativo. Falou acerca 

de reuniões a serem realizadas para tratar da questão do esgoto do Distrito 

Industrial e também o Secretário Municipal de Obras, para tratar de assuntos 

pertinentes a respectiva pasta. Arsênio Amaro Dias: consignou que como 

vereador pretende agir sempre dentro da legalidade e seguindo orientação do 

procurador jurídico desta Casa de Leis. Flávio Roberto Chaude: mencionou 

acerca doação de cestas básicas pelos vereadores à população carente. Ronan 

Taffarel Ferreira da Cruz: disse que foi eleito para representar a população e 

sempre consulta o procurador jurídico acerca de suas proposições. Salientou que 

protocolou nesta Casa de Leis, projeto (Projeto de Lei nº 16/2021 CM), para 

concessão de merenda escolar aos alunos durante a pandemia da Covid-19 e 

solicitou a convocação de uma sessão extraordinária, para deliberar acerca da 

citada proposição. Nada mais havendo a tratar no Expediente. Ordem do Dia. 

Discussão do Projeto de Lei nº 04/2021 CM. Usou a palavra o Vereador Sérgio 

Roberto de Paula que fez consignações acerca da proposição. Votação do Projeto 

de Lei nº 04/2021 CM, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Discussão do 

Projeto de Lei nº 05/2021 CM. Usou a palavra o Vereador Sérgio Roberto de 

Paula que fez consignações acerca da proposição. Votação do Projeto de Lei nº 

05/2021 CM, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Discussão do Projeto 

de Lei nº 06/2021. Usou a palavra o Vereador Sérgio Roberto de Paula que fez 

consignações acerca da proposição. Votação do Projeto de Lei nº 06/2021 CM, 

foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais para tratar. Explicações 

Pessoais: Usaram a palavra os seguintes vereadores: Ronan Taffarel Ferreira da 

Cruz: agradeceu os vereadores pelo apoio em suas proposições. Fez consignações 

acerca de proposições de sua autoria apresentadas nesta data. Flávio Roberto 

Chaude: disse que na próxima semana será licitado kits escolares para serem 
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fornecidos aos alunos da rede pública municipal. Rafael Alvaro Carrion 

Degrande Moreira: mencionou que a indicação acerca do fornecimento do kit 

escolar foi de sua autoria, juntamente com os Vereadores Valdeir Ponciano da 

Silva e Marcelo Barião Alves. Túlio de Mattos Figueiredo: aproveitando a 

oportunidade e demonstrando coerência e respeito aos demais vereadores, indagou 

a todos, acerca da convocação de sessão extraordinária solicitada pelo Vereador 

Ronan Taffarel Ferreira da Cruz, para votação do Projeto de Lei nº 16/2021 CM, 

de sua autoria. Arsênio Amaro Dias: consultou ao procurador jurídico da Câmara 

acerca da legalidade e constitucionalidade do projeto, ao que foi informado, ainda 

que de maneira informal, que a proposição é constitucional e legal. Em seguida, 

com manifestação de todos os vereadores, houve consenso pela convocação de 

sessão extraordinária, para discussão e votação do Projeto de Lei nº 16/2021 CM. 

O Senhor Presidente convocou sessão extraordinária para o dia 03/05/2021, às 

19:40 horas, para discussão e votação do Projeto de Lei nº 16/2021 CM. Nada 

mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão. 

Eu, Ronan Taffarel Ferreira da Cruz, 2º Secretário, redigi a presente ata (art. 

36, I do Regimento Interno). Eu, Flávio Roberto Chaude, 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, 19/04/2021. 
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