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Ata da décima primeira sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 

décima oitava legislatura da Câmara Municipal de Guará, Estado de São 

Paulo. 

 

  Aos dois dias do mês de agosto 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 décima primeira sessão ordinária da primeira sessão 

legislativa da décima oitava legislatura, sob a presidência do(a) Vereador(a) 

Arsênio Amaro Dias. 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, Roberto Dias, Ronan Taffarel Ferreira 

da Cruz, Sérgio Roberto de Paula, Túlio de Mattos Figueiredo e Valdeir 

Ponciano da Silva. Havendo número legal, o Presidente invocou a proteção 

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

21/06/2021 (10ª ordinária). Discussão da Ata do dia 21/06/2021 (10ª ordinária). 

Ninguém fez uso da palavra. Votação da Ata do dia 21/06/2021 (10ª ordinária), 

foi aprovada por unanimidade dos presentes. Leitura da Ata do dia 30/06/2021 

(10ª extraordinária). Discussão da Ata do dia 30/06/2021 (10ª extraordinária). 

Ninguém fez uso da palavra. Votação da Ata do dia 30/06/2021 (10ª 

extraordinária), foi aprovada por unanimidade dos presentes. Leitura da Ata do 

dia 30/06/2021 (11ª extraordinária). Discussão da Ata do dia 30/06/2021 (11ª 

extraordinária). Ninguém fez uso da palavra. Votação da Ata do dia 30/06/2021 

(11ª extraordinária), foi aprovada por unanimidade dos presentes. Leitura da 

Moção de Congratulação nº 01/2021. Discussão da Moção de Congratulação nº 

01/2021. Usou a palavra o Vereador Ronan Taffarel Ferreira da Cruz que deu 

as devidas explicações. Votação da Moção de Congratulação nº 01/2021, foi 

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

02/2021. Discussão da Moção de Louvor nº 02/2021. Ninguém fez uso da palavra. 

Votação da Moção de Louvor nº 02/2021, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. Leitura das seguintes proposições: Projeto de Lei nº 28/2021 CM; 

Projeto de Lei nº 29/2021 CM; Projeto de Lei nº 30/021 CM; Projeto de Lei nº 

31/021 CM; Projeto de Decreto nº 02/2021 CM; Requerimento de urgência 

especial ao Projeto de Lei nº 27/2021 CM; Requerimento de urgência especial ao 

Projeto de Lei nº 29/2021 CM; e Indicações nºs 150 até 182/2021. 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: Ronan Taffarel Ferreira da Cruz: fez consignações acerca 

do aumento do valor do fundo eleitoral partidário, que se torna inviável para o 

país. Mencionou também, que o auxílio emergencial no valor de R$150,00, não é 

suficiente para suprir as necessidades mínimas do cidadão. Sérgio Roberto de 

Paula: consignou que as indicações feitas por esta Casa de Leis, são 

reivindicações da população e merecem atenção do executivo. Mencionou acerca 

da implantação da rede de tratamento de esgoto no Distrito Industrial. Ordem do 

Dia. Discussão do requerimento de urgência especial ao Projeto de Lei nº 27/2021 

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

ao Projeto de Lei nº 27/2021 CM, foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Discussão do requerimento de urgência especial ao Projeto de Lei nº 29/2021 CM. 

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

Projeto de Lei nº 29/2021 CM, foi aprovado por unanimidade dos presentes. O 
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Senhor Presidente nomeou os seguintes vereadores como relatores especiais. 

Vereador Eduardo de Assis Matos como relator especial ao Projeto de Lei nº 

27/2021 CM e Vereador Rafael Alvaro Carrion Degrande Moreira como relator 

especial ao Projeto de Lei nº 29/2021 CM. Reiniciada a sessão. Discussão do 

Projeto de Lei nº 27/2021 CM. Ninguém fez uso da palavra. Ninguém fez uso da 

palavra. Votação do Projeto de Lei nº 27/2021 CM, foi aprovado por unanimidade 

dos presentes. Discussão do Projeto de Lei nº 29/2021 CM. Ninguém fez uso da 

palavra. Ninguém fez uso da palavra. Votação do Projeto de Lei nº 27/2021 CM, 

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

02/2021 CM. Usaram a palavra os seguintes Vereadores: Ronan Taffarel Ferreira 

da Cruz: fez alguns esclarecimentos acerca da proposição e parecer do TCE, 

referente às contas da Prefeitura do ano de 2018. Eduardo de Assis Matos: fez 

consignações acerca da análise do TCE nas contas da Prefeitura do ano de 2018 e 

também da defesa apresentada pelo Prefeito. Ocimar Aparecido de Paula: fez 

consignações acerca de seu voto. Votação do Projeto de Decreto nº 02/2021 CM, 

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

Pessoais: Usaram a palavra os seguintes vereadores: Túlio de Mattos 

Figueiredo: apresentou renúncia ao cargo de presidente da Mesa Diretora da 

Câmara e deu as devidas explicações. O comunicado de renúncia foi lido pelo 

Vereador Arsênio Amaro Dias, Vice-Presidente. Ronan Taffarel Ferreira da 

Cruz: salientou que a renúncia do Vereador Túlio, é uma perda para esta Casa de 

Leis. Eduardo de Assis Matos: disse da alegria de ter trabalhado e convivido 

com o Vereador Túlio na presidência desta Casa de Leis. Sérgio Roberto de 

Paula: salientou a importância do Vereador Túlio na presidência da Câmara. 

Flávio Roberto Chaude: disse que a renúncia do Vereador Túlio é uma perda 

para esta Casa de Leis. Comunicou a pretensão de ser candidato à presidência. 

Rafael Alvaro Carrion Degrande Moreira: deu explicações acerca da Moção de 

Louvor nº 02/2021, de sua autoria e mencionou acerca do eficiente trabalho do 

vereador Túlio na presidência. Ocimar Aparecido de Paula: disse que a 

convivência com o vereador Túlio como presidente solidificou sua admiração e o 

parabenizou pelo trabalho. Marcelo Barião Alves: parabenizou vereador Túlio 

pelo trabalho como presidente. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 

em exercício 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, 02/08/2021. 
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