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ATA DA 100  (DÉCIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 20  (SEGUNDO) ANO LEGISLATIVO 
DA 14 a (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA DA EGRÉGIA CÂMARA MUNICIPAL DE 
GUZOLÂNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO. 
Às 20:00(vinte) horas do dia 27 (vinte e sete) de junho de 2022 (dois mil e vinte e dois), em sua 
sede, sito à Avenida Paschoal Guzzo, n° 1087, na Sala das Sessões Gregório José do Prado, a 
Egrégia CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLANDIA, Estado de São Paulo, reuniu-se na sua 
ioa (décima) SESSÃO ORDINÁRIA, do Segundo Ano Legislativo da 14  (Décima Quarta) 
Legislatura, estavam presentes todos os vereadores. Efetuada a Chamada dos Vereadores de 
acordo com o LIVRO DE REGISTRO DE PRESENÇA, fls. no 119 (cento e dezenove), dele 
verificou-se constar pela ordem alfabética e cronológica os Senhores (a): ANNIA 
MONTENEGRO PRADO, CLO VIS MARTINS, CRISTIANO LEONEL BARBOSA, 
DONIZETE APARECIDO DA SILVA, EDEUVAN MACEDO LEITE, MESSIAS DE 
BRITO GONDIM, PAULO ROBERTO DEL SANTOS, RAFAEL DA SILVA FERREIRA e 
SIDNEY CARLOS GONÇALVES. Estando o Plenáriõ Legalmente constituído, para o início 
dos trabalhos e proferindo as palavras SOB A PROTEÇÃO DE DEUS, o Senhor Presidente, 
SIDNEY CARLOS GONÇALVES declarou aberta a referida sessão. Por fim, agradeceu aos 
presentes e dos que estavam assistindo via internet. Iniciado o EXPEDIENTE DO DIA, o 
vereador Cristiano Leonel Barbosa solicitou a dispensa da leitura da ata da sessão ordinária do 
dia 10 de junho de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo foi efetuado 
a leitura do Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2022 decorrente do parecer do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo referente às contas anuais do executivo municipal, exercício de 
2018, processo eTC-4482.989.19-1, oriundo da Mesa Diretora da Câmara Municipal que que 
"DISPOE SOBRE A APROVAÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUZOLANDIA RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019"; a mensagem n° 
38/2022, datada de 08 de junho de 2022, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o 
Projeto de Lei n° 32/2022 que "INSTITUI AS FESTIVIDADES DO DIA DA PADROEIRA 
NO MUNICÍPIO"; a mensagem n° 30/2022, datada de 23 de maio de 2022, oriunda do 
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 30/2022 que "AUTORIZA 
ABERTURA DE CREDTOS ADICIONAIS ESPECIAIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; a mensagem n° 34/2022, datada de 08 de junho de 2022, oriunda do 
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei Complementar n° 09/2022 que "DISPÕE 
SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; a 
mensagem n° 35/2022, datada de 08 de junho de 2022, oriunda do Executivo Municipal, a qual 
remeteu o Projeto de Lei n° 31/2022 que "DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO 
VENCIMENTO DE CARGO EFETIVO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; a mensagem n° 
36/2022, datada de 08 de junho de 2022, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o 
Projeto de Lei Complementar n° 10/2022 que "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE FUNÇÕES 
GARTIFICADAS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; a mensagem n° 37/2022, datada de 08 
de junho de 2022, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei 
Complementar n° 11/2022 que "DISPOE SOBRE A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA 
JURÍDICA MUNICIPAL E DA CRIAÇAO DO CARGO DE PROCURADOR GERAL E 
DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; a mensagem n° 40/2022, datada de 23 de junho de 2022, 
oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei Complementar n° 12/2022 que 
"DISPOE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGO EFETIVO E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS"; a mensagem n° 39/2022, datada de 08 de junho de 2022, oriunda do 
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Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 33/2022 que "AUTORIZA 
ABERTURA DE CRÉDTO ADICIONAL ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; 
a mensagem n° 41/2022, datada de 23 de junho de 2022, oriunda do Executivo Municipal, a qual 
remeteu o Projeto de Lei n° 34/2022 que "AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITOS 
ADICIONAIS ESPECIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS"; o ofício GAB n° 63/22, 
datado de 15 de junho de 2022, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento 
de Informação n. 20/2022, de autoria do vereador Cristiano Leonel Barbosa, encaminhado pelo 
ofício GP n° 65/2022; o ofício GAB n° 61/22, datado de 15 de junho de 2022, de autoria do 
Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento de Informação n. 21/2022, de autoria da 
vereadora Annia Montenegro Prado e o vereador Cristiano Leonel Barbosa, encaminhado pelo 
ofício GP n° 68/2022; o ofício GAB n° 62/22, datado de 15 de junho de 2022, de autoria do 
Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento de Informação n. 22/2022, de autoria do 
vereador Cristiano Leonel Barbosa, encaminhado pelo oficio GP n° 71/2022; a leitura do Projeto 

de Lei Ordinária n° 26/2022, datado de 02 de maio de 2022, de autoria do vereador Messias de 
Brito Gondim que "ALTERA O INCISO VII, ART. 2° DA LEI 1349/2009; REVOGA-SE A 

LEI 2202/20221'; a leitura do Projeto de Lei Resolução n° 03/2022, datado de 20 de maio de 
2022, de autoria da Mesa Legislativa que "REGULAMENTA A LEI 14.133 DE 2021 QUE 
DISPÕE SOBRE LICITAÇÃO E CONTRATO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE GUZOLÂNDIA"; a leitura do Substitutivo ao Projeto de Lei n. 31/2022, de autoria da 
Comissão de Justiça e Redação que "ALTERA O ARTI. 10  DA LEI ORDINÁRIA N. 
1750/2014 QUE DISPÕE SOBRE O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE"; a indicação 
n° 34/2021, datada de 09 de junho de 2022, de autoria da vereadora Annia Montenegro Prado para 
que "SEJA OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 
PARA QUE SEJA REALIZADA A REFORMA DO PARQUE INFANTIL NA COHAB 
JARDIM AMÉRICA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE RECREAÇÃO PARA AS 
CRIANÇAS; INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO"; a indicação n° 35/2021, datada de 
21 de junho de 2022, de autoria do vereador Clovis Martins para que "SEJA OFICIADO AO 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE SEJA 
PROMOVIDA AÇÕES VISANDO O MELHORAMENTO NA ÁREA DA SAÚDE". 
Terminada a leitura do expediente do dia, ficou franqueada a palavra aos Senhores Vereadores, a 
qual restou prejudicada ante a ausência de oradores. Iniciando o Período da ORDEM DO DIA, 
foi informado pelo presidente que ao senhor ex-prefeito Luis Antonio Pereira de Carvalho foi 
concedido o direito de defesa técnica prévia às contas municipais do exercício de 2019, sendo que 
o ex-prefeito não fez uso do direito concedido. Na sequência foi o Projeto de Decreto Legislativo 
n° 01/2022, que "DISPOE SOBRE APROVAÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2019", submetido em única discussão, sendo a palavra franqueada aos senhores vereadores, da 
qual restou prejudicada ante a ausência de oradores. Submetido em única votação foi 
APROVADO por unanimidade de votos do Plenário. Foi aprovado o projeto de decreto 
legislativo n° 01/2022. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei n° 
32/20229  que "INSTITUI AS FESTIVIDADES DO DIA DA PADROEIRA NO 
MUNICIPIO", submetido em segunda discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores 
Vereadores, foi utilizada pelo presidente Sidney Carlos Gonçalves onde explicou que o projeto 
visava instituir as festividades comemorativas do mês de outubro em homenagem à padroeira do 
município, Nossa Senhora Aparecida. Submetido em segunda votação foi APROVADO por 
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unanimidade de Votos. Foi solicitado o parecer da Comissão de Justiça e Redação acerca da 
aprovação da redação final do Projeto de Lei n° 32/2022, a qual restou aprovada. Prosseguindo o 
período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei n° 30/2022, que "AUTORIZA A 
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS", submetido 

em segunda discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, foi utilizada pelo 
presidente Sidney Carlos Gonçalves onde explicou que o projeto visava a abertura de crédito no 
valor de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a implementação do programa estadual de 
identificação e controle da população de cães e gatos no município. Submetido em segunda 
votação foi APROVADO por unanimidade de Votos. Foi solicitado o parecer da Comissão de 
Justiça e Redação acerca da aprovação da redação final do Projeto de Lei n° 32/2022, a qual restou 
aprovada. Prosseguindo o Período da ORDEM DO DIA, foi colocado em primeira discussão, o 
Projeto de Lei Complementar n° 09/2022, que "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS 
EFETIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS", da qual franqueada a palavra aos senhores 
vereadores, foi explicado pelo presidente que o projeto visava a criação de vários cargos para o 
poder executivo, sendo: 1 - Cirurgião Dentista; 1- Assistente Social; 1 - Psicólogo - para a 
Educação; 1 - Professor Educação Básica II - Artes; 1 - Professor Educação Básica II - Educação 
Física; 1 - Professor Educação Básica II - Língua Estrangeira Moderna (Inglês) e 1 - Instrutor de 
Técnicas Desportivas. Submetido em primeira votação foi APROVADO por unanimidade de 
votos o Projeto de Lei Complementar n° 09/2022 Foi informado que o projeto ficaria em pauta 
pelo prazo de três dias para o recebimento de substitutivos e emendas. Prosseguindo o Período da 
ORDEM DO DIA, foi colocado em primeira discussão, o Projeto de Lei Complementar n° 
10/2022, que "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS", da qual franqueada a palavra aos senhores vereadores, foi 
explicado pelo presidente que o projeto visava a criação de funções gratificadas, por meio de 
portarias para exercer as seguintes funções: Lançador; Fiscal de Estradas; Agente de Contratação; 
Interlocutor de Programas e Projetos no Departamento de Agricultura e Meio Ambiente e de 
Tesoureiro. Submetido em primeira votação foi APROVADO por unanimidade de votos o 
Projeto de Lei Complementar n° 10/2022. Foi informado que o projeto ficaria em pauta pelo prazo 
de três dias para o recebimento de substitutivos e emendas. Prosseguindo o Período da ORDEM 
DO DIA, foi colocado em primeira discussão, o Projeto de Lei Complementar n° 11/2022, que 
"DISPOE SOBRE A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL E 
DA CRIAÇÃO DO CARGO DE PROCURADOR GERAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS", da qual franqueada a palavra aos senhores vereadores, foi explicado pelo 
presidente que o projeto visava coordenar as atribuições dos procuradores municipais por meio do 
cargo de Procurador Geral do Município. Submetido em primeira votação foi APROVADO por 
unanimidade de votos o Projeto de Lei Complementar n° 11/2022. Foi informado que o projeto 
ficaria em pauta pelo prazo de três dias para o recebimento de substitutivos e emendas. 
Prosseguindo o Período da ORDEM DO DIA, foi colocado em primeira discussão, o Projeto de 
Lei Complementar n° 12/2022, que "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS 
EFETIVOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", da qual franqueada a palavra aos senhores 
vereadores, restou prejudicada ante a ausência de oradores. Submetido em primeira votação foi 
APROVADO por unanimidade de votos o Projeto de Lei Complementar n° 12/2022. Foi 
informado que o projeto ficaria em pauta pelo prazo de três dias para o recebimento de 
substitutivos e emendas. Prosseguindo o Período da ORDEM DO DIA, foi colocado em 
primeira discussão, o substitutivo n. 01/2022 ao Projeto de Lei n. 31/2022 que, "ALTERA 0 
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ART. 10  DA LEI ORDINÁRIA N. 1750/2014 QUE DISPÕE SOBRE O PADRÃO DE 
VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE", da qual franqueada a palavra 
aos senhores vereadores, foi explicado pelo presidente que o projeto visava a inclusão da matéria 
que seria aprovada na Lei n. 1750/2014 por disporem sobre o mesmo tema e visava ainda alterar o 
valor da remuneração, de forma a manter o valor proposto pela Administração, nos termos da 
Emenda Constitucional n. 120/2022. O vereador Cristiano mencionou sobre sua alegria em poder 
valorizar aos agentes comunitários por meio do aumento concedido pelo governo federal, através 
da emenda constitucional 120/2022. Disse Cristiano que já tentou, em outra ocasião, que fosse 
pago aos agentes comunitários o décimo quarto salário que diante da inconstitucionalidade não 
pode ser concedido. Finalizou Cristiano dizendo que iria verificar a possibilidade de se conceder o 
aumento do piso desde a publicação da Emenda Constitucional i 20, caso o repasse do governo 
federal ao município tenha se iniciado com o início de vigência da EC120 Submetido em 
primeira votação foi APROVADO por unanimidade de Votos o substitutivo n. 01/2022 ao 
Projeto de Lei n. 31/2022. Foi informado que o substitutivo n. 01/2022 ao Projeto de Lei n. 
31/2022 permaneceria em pauta para apresentação de emenda de redação pelo prazo de dois dias. 
Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei n° 33/2022, que "AUTORIZA 
A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", 
submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, foi 
utilizada pelo presidente Sidney Carlos Gonçalves onde explicou que o projeto visava a abertura 
de crédito no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a aquisição de implementos 
agrícolas para a patrulha agrícola. Submetido em primeira votação foi APROVADO por 
unanimidade de Votos. Foi informado que o projeto ficaria em pauta pelo prazo de três dias para o 
recebimento de substitutivos e emendas. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o 
Projeto de Lei Resolução n° 03/2022, que "REGULAMENTA A LEI 14.133 DE 2021 QUE 
DISPÕE SOBRE LICITAÇÃO E CONTRATO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNIICPAL 
DE GUZOLÂNDIA", submetido em segunda discussão, sendo a palavra franqueada aos 
senhores vereadores, da qual foi utilizada pelo presidente Sidney Carlos Gonçalves onde explicou 
que o presente projeto visava adequar o procedimento licitatório e as contratações realizadas pelo 
legislativo face a Lei Federal 14.133/2021. Submetido em segunda votação foi APROVADO por 
unanimidade de votos do Plenário, o Projeto de Resolução n. 03/2022. Foi solicitado o parecer da 
Comissão de Justiça e Redação acerca da aprovação da redação final do Projeto de Lei n° 32/2022, 
a qual restou aprovada. Prosseguindo o Período da ORDEM DO DIA, foi colocado em segunda 
discussão, o Projeto de Lei n° 26/2022, de autoria do vereador Messias de Brito Gondim, que 
"ALTERA O INCISO VII, ART.20  DA LEI 1349/2009; REVOGA-SE A LEI 2202/2022", da 
qual franqueada a palavra aos senhores vereadores, foi explicado pelo presidente que o projeto 
visava alterar o número máximo de 72 meses pra 120 meses, o empréstimo aos servidores efetivos 
e ou em comissão da prefeitura municipal de Guzolândia junto as instituições financeiras. O 
vereador Messias de Brito Gondim explanou sobre o projeto. Submetido em segunda votação foi 
APROVADO por unanimidade de Votos. Foi solicitado o parecer da Comissão de Justiça e 
Redação acerca da aprovação da redação final do Projeto de Lei n° 32/2022, a qual restou 
aprovada. Iniciado o terceiro período da Sessão, ou seja, TRIBUNA ESPECIAL, passando-se à 
EXPLICAÇÃO PESSOAL, esta foi utilizada pelo vereador Cristiano Leonel Barbosa onde 
explanou sobre o requerimento de sua autoria onde solicitou informações sobre a falta de remédios 
na farmácia da Unidade Básica de Saúde e sobre o requerimento que tratou sobre a questão do 
fornecimento do combustível ao município. 0 vereador Cristiano parabenizou o prefeito pela 
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conquista de pavimentação asfáltica que será realizada na estrada Guzzo 103, que liga o trevo de 
Guzolândia até a ponte do rio São José dos Dourados, no valor de R$ 47 (quarenta e sete milhões). 
Falou Cristiano sobre o esforço que teve juntamente com o vereador Sidney Carlos para conseguir 
a mencionada pavimentação ao município. O vereador Clóvis Martins comentou sobre o assunto 
ocorrido no setor do departamento da saúde. O vereador Messias de Brito Gondim registrou a 
presença do vereador Ismael da cidade de Auriflama na sessão. Continuou Messias parabenizando 
o prefeito pela aquisição da pavimentação asfáltica da estrada Guzzo 103, agradeceu também ao 
governador em exercício, Rodrigo Garcia, pela mencionada doação ao município Disse Messias 
que a pavimentação asfáltica irá contribuir em muito através da facilidade no escoamento da cana, 
diminuir o tempo de percurso até ao município de Jales e favorecerá a prestação de serviço no 
município de Dirce Reis. O vereador Cristiano ressaltou o mérito do município na aquisição de da 
estrada. O presidente Sidney Carlos disse que o mérito era do município. Lembrou Sidney que 
ficou ao município a reponsabilidade pela elaboração do projeto da estrada, como contrapartida e 
que o setor de licitação conseguiu o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) o que demonstra 
um grande ganho ao município. Mencionou ainda Sidney que a obra em si retornará ao município 
por meio do ISS, geração de empregos e escoamento de produtos. Passando a TRIBUNA LIVRE, 
esta, também, restou prejudicada ante a ausência de oradores. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente, agrdeceu a presença de todos, informou a Câmara Municipal entraria em 
recesso e que retornaria com os trabalhos no dia 01 de agosto de 2022 e deu por encerrada a 
presente Sessão, do que para constar, eu RAFAEL DA SILVA FERREIRA, exerci as funções de 
Primeiro Secretário da Câmara Municipal de GuzolândialSP, lavrei a presente ata, que após lida e 
achada conforme, vai assinada pela Mesa Diretora. 


