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ATA DA 130  (DÉCIMA TERCEIRA) 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 12 (doze) de setembro 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 GUZOLÂNDIA, Estado de São Paulo, reuniu-se na sua 13'  

(décima terceira) 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, fis. n° 123 (cento e vinte e três), 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 MACEDÕ LEITE, MESSIAS DE 
BRITO GONDIM, PAULO ROBERTO DEL SANTOS, RAFAEL DA SILVA FERREIRA e 
SIDNEY CARLOS GONÇALVES. Estando o Plenário 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 25 de agosto e da sessão extraordinária do dia 05 de setembro de 2022, as quais foram 
aprovadas por, unanimidade de votos. Ato contínuo, foi efetuada a leitura da mensagem n° 
56/2022, datada de 31 de agosto de 2022, oriunda do Executivo Municipal, a qual .remeteu o 
Projeto de Lei n° 48/2022 que "ALTERA OS ANEXOS DO PLANO PLURIANUAL PARA O 
PERÍODO DE 2022 A 2025"; a leitura da mensagem n° 055/2022, datada de 31 de agosto de 
2022, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 47/2022 que "DISPÕE 
SOBRE OS ANEXOS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2023"; a leitura da mensagem n° 057/2022, datada de 31 de agosto de 2022, 
oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 49/2022 que "ESTIMA A 
RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023"; o 
VETO PARCIAL ao autógrafo n. 11/2022, datado de 22 de agosto de 2022, de autoria do 
Executivo Municipal, que "DISPÕE SOBRE A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA 
JURÍDICA MUNICIPAL E DA CRIAÇÃO DO CARGO DE PROCURADOR GERAL E 
DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; a mensagem n° 45/2022, datada de 08 de agosto de 2022, 
oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei Complementar n° 13/2022 que 
"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS EFETIVO E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS"; a mensagem n° 48/2022, datada de 17 de agosto de 2022, oriunda do 
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei Complementar n° 14/2022 que "DISPÕE 
SOBRE A ALTERAÇÃO DO ARTIGO 60  DA LEI COMPLEMENTAR 060/2022"; a 
mensagem n° 58/2022, datada de 31 de agosto de 2022, oriunda do Executivo Municipal, a qual 
remeteu o Projeto de Lei Complementar n° 15/2022 que "DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO 
DO ARTIGO 20  DA LEI COMPLEMENTAR 063/2022"; a mensagem no 60/2022, datada de 
08 de setembro de 2022, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei 
Complementar n° 16/2022 que "DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO SALÁRIO DO 
PROCURADOR GERAL"; a mensagem n° 42/2022, datada de 08 de agosto de 2022, oriunda do 
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei no 35/2022 que "AUTORIZA 
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E DÁ OUTRAS 
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PROVIDÊNCIAS"; a mensagem n° 43/2022, datada de 08 de agosto de 2022, oriunda do 
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 36/2022 que "AUTORIZA 
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS"; a mensagem n° 44/2022, datada de 08 de agosto de 2022, oriunda do 
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 37/2022 que "AUTORIZA 
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS"; a mensagem n° 49/2022, datada de 18 de agosto de 2022, oriunda do 
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 40/2022 que "AUTORIZA 
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; a mensagem no  50/2022, datada de 18 de agosto de 2022, oriunda do 
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 41/2022 que "AUTORIZA 
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; a mensagem n° 51/2022, datada de 23 de agosto de 2022, oriunda do 
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 42/2022 que "DISPÕE SOBRE A 
REGULAMENTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; a 
mensagem n° 53/2022, datada de 23 de agosto de 2022, oriunda do Executivo Municipal, a qual 
remeteu o Projeto de Lei n° 44/2022 que "ALTERA DISPOSIÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 
1975/202299; a mensagem n° 54/2022, datada de 23 de agosto de 2022, oriunda do Executivo 
Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n'45/2022 que "IMSPOE SOBRE AUTORIZAÇÃO 
PARA ABERTURAS DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; a leitura do Oficio GAB no 71/2022 datado de 29 de agosto de 2022, 
oriundo do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento de Informação n. 25/2022, de 
autoria do vereador Cristiano Leonel Barbosa, encaminhado pelo oficio GP no  88/2022; a leitura 
do Oficio GAB n° 72/2022 datado de 29 de agosto de 2022, oriundo do Executivo Municipal, em 
resposta ao Requerimento de Informação n. 28/2022, de autoria do vereador Cristiano Leonel 
Barbosa, encaminhado pelo oficio GP n° 96/2022; a leitura do Oficio GAB n° 73/2022 datado de 
29 de agosto de 2022, oriundo do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento de 
Informação n. 27/2022, de autoria do vereador Sidney Carlos Gonçalves e Cristiano Leonel 
Barbosa, encaminhado pelo oficio GP n° 91/2022; a leitura do Ofício GAB n° 74/2022 datado de 
29 de agosto de 2022, oriundo do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento de 
Informação n. 29/2022, de autoria do vereador Cristiano Leonel Barbosa, encaminhado pelo oficio 
GP no  101/2022; a leitura do Oficio GAB n° 75/2022 datado de 29 de agosto de 2022, oriundo do 
Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento de Informação n. 30/2022, de autoria do 
vereador Rafael da Silva Ferreira, encaminhado pelo oficio GP no  103/2022; a leitura do Oficio 
GAB no 76/2022 datado de 29 de agosto de 2022, oriundo do Executivo Municipal, em resposta 
ao Requerimento de Informação n. 31/2022, de autoria do vereador Rafael da Silva Ferreira, 
encaminhado pelo oficio GP n° 103/2022; a leitura do Ofício GAB n° 77/2022 datado de 29 de 
agosto de 2022, oriundo do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento de Informação n. 
32/2022, de autoria do vereador Rafael da Silva Ferreira, encaminhado pelo oficio GP no  
103/2022; o Projeto de Lei no  46/2022, datado de 24 de agosto de 2022, de autoria dos vereadores 
Annia Montenegro Prado e Rafael da Silva Ferreira que "DISCIPLINA O ENVIO DE 
PROPOSIÇOES LEGISLATIVAS DE INCIATIVA DO PODER EXECUTIVO AO PODER 
LEGISLATIVO"; o Projeto de Lei no  51/2022, datado de 05 de setembro de 2022, de autoria do 
Legislativo que "DISPOE SOBRE A DENOMINAÇÃO DO ANFITEATRO MUNICIPAL"; 
o Projeto de Resolução no  04/2022, datado de 05 de agosto de 2022, de autoria do vereador Clovis 
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Martins que "DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ART. 244 DO REGIMENTO 
INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLANDIA"; a indicação W 45/2022, 
datada de 24 de agosto de 2022, de autoria do vereador Cristiano Leonel Barbosa tendo por 
apoiador o vereador Sidney Carlos Gonçalves, para que "SEJA OFICIADO AO 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE CRIE 
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL". 
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 colocado em única Discussão o VETO PARCIAL, do Executivo Municipal à proposição 
apresentada pela Câmara Municipal ao projeto de Lei Complementar n. 11/2022, que originou o 
autógrafo de Lei Complementar n. 11/2022, que, que" DISPÕE SOBRE MANUTENÇÃO DA 
PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL E DA CRIAÇÃO DO CARGO DE 
PROCURADOR GERAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCAIS", da qual ficou franqueada a 
palavra aos senhores vereadores, restou prejudicada ante a ausência de oradores. Submetido em 
única discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, restou prejudicada ante a 
ausência de oradores. Submetido em única votação foi DERRUBADO por unanimidade de Votos 
O Veto Parcial ao autógrafo de Lei Complementar n. 11/2022. Prosseguindo o Período da 
ORDEM DO DIA, foi colocado em segunda discussão, o Projeto de Lei Complementar n° 
13/2022, que "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS", da qual franqueada a palavra aos senhores vereadores, foi utilizada pelo 
presidente Sidney Carlos onde mencionou que o projeto visava a criação de um cargo de 
provimento efetivo de farmacêutico, padrão 1, no valor de R$ 3.438,78 (três mil, quatrocentos e 
trinta e oito reais e setenta e oito centavos), com carga horária de 40 horas semanais e cinco cargos 
de escriturário, padrão de vencimento C, com valor de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze 
reais), com carga horária de quarenta horas semanais. Submetido em segunda votação foi 
APROVADO por unanimidade de votos o Projeto de Lei Complementar n° 13/2022. 
Prosseguindo o Período da ORDEM DO DIA, foi colocado em segunda discussão, o Projeto de 
Lei Complementar n° 14/2022, que "DISPOE ALTERAÇÃO DO ART. 60  DA LEI 
COMPLEMENTAR N. 60/2022", da qual franqueada a palavra aos senhores vereadores, foi 
utilizada pelo presidente Sidney Carlos onde mencionou que o projeto visava a correção do valor 
de R$ 4. 124525 (quatro mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) para o valor de 
R$ 2.855,25 (dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), com carga 
horária de 27 horas semanais. Submetido em segunda votação foi APROVADO por 
unanimidade de votos o Projeto de Lei Complementar n° 14/2022. Prosseguindo o Período da 
ORDEM DO DIA, foi colocado em primeira discussão, o Projeto de Lei Complementar n° 
15/2022, que "DISPÕE ALTERAÇÃO DO ART. 20  DA LEI COMPLEMENTAR N. 
63/2022", da qual franqueada a palavra aos senhores vereadores, foi utilizada pelo presidente 
Sidney Carlos onde mencionou que o projeto visava a alteração da Lei Complementar com a fim 
de se alterar a carga horária de 30 (trinta) horas para 40 (quarenta) horas semanais do cargo efetivo 
de inspetor de aluno. Submetido em primeira votação foi APROVADO por unanimidade de 
votos o Projeto de Lei Complementar n° 15/2022. Foi informado que o projeto permaneceria em 
pauta pelo prazo de 3 (três) dias para apresentação de substitutivo ou emenda. Prosseguindo o 
período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei no 35/2022,.  que "AUTORIZA A 
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido 
em segunda discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, foi utilizada pelo 
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presidente Sidney Carlos Gonçalves onde explicou que o projeto visava a abertura de crédito no 
valor de até R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para aquisição de veículo para transportar 
pacientes, com recurso do governo do Estado de São Paulo. Submetido em segunda votação foi 
APROVADO por unanimidade de Votos. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o 
Projeto de Lei n'36/2022, que "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E 
DA 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$ 115.000,00 (cento e quinze 
mil reais) para aquisição de veículo para atendimento dos serviços socioassistenciais, com recurso 
do fundo estadual de assistência social. Submetido em segunda votação foi APROVADO por 
unanimidade de Votos. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei n° 
37/2022, 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$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para aquisição 
de equipamentos e materiais permanentes para o departamento de saúde. Submetido em segundo 
votação foi APROVADO por unanimidade de Votos. Prosseguindo o período da ORDEM DO 
DIA, foi o Projeto de Lei n° 40/2022, que "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS 
ADICIONAIS E DA 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$ 120.000,00 
(cento e vinte mil reais) para o desenvolvimento de ações sociais, inclusive no combate ao covid-
19 com recurso proveniente do Fundo Estadual de Assistência Social. Submetido em segunda 
votação foi APROVADO por unanimidade de Votos. Prosseguindo o período da ORDEM DO 
DIA, foi o Projeto de Lei n° 41/2022, que "DISPOE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS", 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 suplementação no valor de até R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para as fichas 
treze e quinze referentes a materiais permanentes e serviços de terceiros advindo da ficha um, 
obras e instalações, para o Legislativo municipal. Submetido em segunda votação foi 
APROVADO por unanimidade de Votos. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o 
Projeto de Lei n° 42/2022, que "DISPOE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO PARQUE 
INDUSTRIAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS", submetido em primeira discussão, sendo 
a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, foi utilizada pelo presidente Sidney Carlos 
Gonçalves onde explicou que o projeto visava estabelecer normas às áreas reservadas à instalação 
de indústrias em nosso. O vereador Messias de Brito Gondim lembrou sobre a ausência de 
alteração por parte do executivo ao retornar com o projeto ao Legislativo. O vereador disse não 
concordar com o tempo concedido à empresa para construir o prédio industrial e que deveria doar 
o terreno à empresa interessado. A procuradora jurídica doutora Juliana Amaro da Silva fez uso da 

tribuna para esclarecer as dúvidas apresentadas pelo vereador Messias. Submetido em primeira 
votação foi APROVADO por unanimidade de Votos. Foi informado que o projeto ficaria em 
pauta pelo prazo de 3 (três) dias para o recebimento de substitutivo ou emenda. Prosseguindo o 
período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei n° 44/2022, que "ALTERA DISPOSIÇÃO 
DA LEI MUNICIPAL N. 1975/201811, submetido em primeira discussão, sendo a palavra 
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franqueada aos Senhores Vereadores, foi utilizada pelo presidente Sidney Carlos Gonçalves onde 
explicou que o projeto visava alterar a mensalidade da bolsa de estudos de R$800,00 (oitocentos 
reais) para R$ 1.000,00 (mil reais) mensais. Submetido em primeira votação foi APROVADO 
por unanimidade de Votos. Foi informado que o projeto ficaria em pauta pelo prazo de 3 (três) 
dias para o recebimento de substitutivo ou emenda. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, 
foi o Projeto de Lei n'45/2022, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA 
DE CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES 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 alterar a 
suplementação de créditos no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) nas dotações 
orçamentárias do executivo municipal. Submetido em primeira votação foi APROVADO por 
unanimidade de Votos. Foi informado que o projeto ficaria em pauta pelo prazo de 3 (três) dias 
para o recebimento de substitutivo ou emenda. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi 
o Projeto de Lei de Resolução n° 04/2022, que "DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO 
ARTIGO 244 DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
GUZOLÂNDIA", submetido em segunda discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores 
Vereadores, foi utilizada pelo presidente Sidney Carlos Gonçalves onde explicou que o projeto 
visava retirar a formalidade da leitura em sessão da proposição indicação, de forma a ser 
encaminhada ao seu destinatário imediatamente, diante de interesse público. O vereador Messias 
disse que com a alteração o trabalho do vereador iria ser visto pela população. O vereador Clovis 
Martins informou que a indicação seria lida na sessão e que não seria obrigatório a sua leitura para 
posteriormente ocorrer o encaminhamento ao executivo. Submetido em segunda votação o 
Projeto de Resolução n. 04/2022, foi APROVADO, por unanimidade de Votos. Iniciado o terceiro 
período da Sessão, ou seja, TRIBUNA ESPECIAL, passando-se à EXPLICAÇAO PESSOAL, 
esta restou prejudicada ante a ausência de oradores. Passando a TRIBUNA LIVRE, esta, também, 
restou prejudicada ante a ausência de oradores. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, 
agradeceu a presença de todos, informou que a próxima Sessão Ordinária seria no dia no dia 26 de 
setembro 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. 

GuzolândialSP, 12 de setembro de 2022. 

 

RAFA L IA 
PRESIDENTE 	 lO SE 

VA 1TERREIRA 
TÁRIO 

  

 

VICE-PRESIDENTE 

 

   


