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NOTA OFICIAL 

 

 O Presidente da Câmara Municipal de Guará/SP, no uso de suas atribuições, vem à público 

informar e esclarecer o quanto segue. 

 Conforme já objeto de conversas entre a população local, a Câmara Municipal enfrenta 

situação “sui generis”. 

 Recentemente, chegou ao conhecimento do Presidente desta Casa de Leis que uma 

funcionária fora procurada pelos vereadores Arsênio Amaro Dias e Ronan Taffarel Ferreira da Cruz, que, 

supostamente, lhe apresentaram proposta para permanência em seu cargo, caso o primeiro (Arsênio) fosse 

eleito presidente nas eleições internas que se aproximavam, cuja contrapartida seria o pagamento mensal 

de um percentual de seu salário, a ser destinado ao segundo vereador em questão (Taffarel), prática ilegal 

e popularmente conhecida por “rachadinha”. 

 Por ocasião desta proposta, a referida funcionária realizou gravação ambiental da conversa 

e mostrou-a ao presidente. Este, por sua vez, levou o fato ao conhecimento dos demais vereadores, para 

deliberarem a respeito. 

 Por decisão dos edis, foi protocolada, junto ao Ministério Público local, uma representação, 

assinada por sete- vereadores, além da própria funcionária, para conhecimento e apuração dos fatos. 

 Instaurado procedimento investigatório pelo Promotor de Justiça, este ingressou com Ação 

Cautelar Inominada Criminal, solicitando a aplicação imediata de medidas cautelares diversas da prisão em 

desfavor dos dois vereadores que procuraram a funcionária, o que foi deferido pelo Juiz de Direito da 

Comarca de Guará/SP. 

 As medidas aplicadas consistem em: imediata suspensão do exercício dos mandatos dos 

dois vereadores; proibição de seu acesso e frequência à Câmara Municipal, bem como ao domicílio e local 

de trabalho da funcionária em questão e de seus familiares; proibição de se ausentarem de seus domicílios, 

sem autorização judicial prévia; proibição de manterem contato, por qualquer meio, com a funcionária e 

seus familiares. 

 Notificada a respeito da decisão judicial, a Câmara Municipal já deu cumprimento ao 

quanto determinado, e estuda, ainda, a adoção de eventuais medidas administrativas que se fizerem 

necessárias. 

 

 Guará/SP, 15 de dezembro de 2022. 

 

 Flávio Roberto Chaude 

 Presidente da Câmara Municipal de Guará/SP 


