
Resumo da 8ª (oitava) Sessão Ordinária, realizada na data de 23/05/2022. 
 
Foram votadas as seguintes proposições: 
 
- Projeto de Lei nº 33/2022, de autoria da Prefeitura Municipal: “Altera o art. 47, da Lei 
nº 1.584, de 30/12/2010, como especifica”. Aprovado por unanimidade, em regime de 
urgência especial. 
 
- Projeto de Lei nº 34/2022, de autoria da Prefeitura Municipal: “Autoriza o Poder 
Executivo a realizar crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação advindos 
do Governo Federal e Estadual”. Aprovado por maioria de votos (9x1), em regime de 
urgência especial. 
 
- Projeto de Lei nº 35/2022, de autoria da Prefeitura Municipal: “Autoriza o Poder 
Executivo a realizar crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação com 
recursos municipais como contrapartidas em convênios”. Aprovado por maioria de 
votos (9x1), em regime de urgência especial. 
 
- Projeto de Lei nº 36/2022, de autoria da Prefeitura Municipal: “Autoria o Poder 
Executivo a realizar crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação com 
recursos municipais”. Aprovado por maioria de votos (9x1), em regime de urgência 
especial. 
 
- Projeto de Lei Complementar nº 06/2022, de autoria da Prefeitura Municipal: “Altera 
o Anexo II, da Lei Complementar nº 51/08, atualizada, conforme especifica”. Aprovado 
por unanimidade, em regime de urgência especial, em primeiro turno de votação. 
 
- Requerimento ao Prefeito nº 04/2022, de autoria do vereador Ronan Taffarel Ferreira 
da Cruz, que solicita informações sobre número de alunos matriculados no ensino 
público e inscritos no CadÚnico. Aprovado por unanimidade. 
 
- Requerimento ao Prefeito nº 05/2022, de autoria do vereador Ronan Taffarel Ferreira 
da Cruz, que solicita informações sobre o fechamento da Creche Municipal Leonira 
Cosme Furtado (localizada no Distrito de Pioneiros). Aprovado por unanimidade. 
 
- Requerimento ao Prefeito nº 06/2022, de autoria do vereador Sérgio Roberto de Paula, 
que solicita informações sobre as obras do distrito industrial. Aprovado por 
unanimidade. 
 
- Requerimento ao Prefeito nº 07/2022, de autoria do vereador Sérgio Roberto de Paula, 
que solicita informações sobre a contratação da empresa para prestar serviços da Usina 
de Resíduos. Aprovado por unanimidade. 
 
- Requerimento ao Prefeito nº 08/2022, de autoria do vereador Sérgio Roberto de Paula, 
que solicita informações sobre medidas que serão adotadas em relação ao escoamento 
da água em área de propriedade da Prefeitura Municipal, no Bairro Alto da Boa Vista. 
Aprovado, com emenda modificativa, por unanimidade. 



 
- Foram lidas 29 indicações realizadas pelos vereadores, que serão encaminhadas ao 
Prefeito Municipal, para que tome as devidas providências. 
 
Encerrada a sessão, o Presidente da Câmara Municipal convocou nova sessão 
extraordinária (9ª Extraordinária), em sequência, para realização de leitura, discussão e 
votação da proposição abaixo: 
 
- Projeto de Lei Complementar nº 06/2022, de autoria da Prefeitura Municipal: “Altera 
o Anexo II, da Lei Complementar nº 51/08, atualizada, conforme especifica”. Aprovado 
por unanimidade, também em segundo turno de votação. 
  
Informações mais detalhadas podem ser encontradas no “site” oficial da Câmara 
Municipal de Guará/SP.  
 


