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ATA DA 150  (DÉCIMA QUINTA) 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 10 (dez) de outubro de 2022 (dois mil e vinte e dois), em sua sede, 
sito à Avenida Paschoal Guzzo, n° 1087, na sala das Sessões Gregorio Jose do Prado, a Egrégia 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Estado de São Paulo, reuniu-se na sua 15 a 

(décima quinta) 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. n° 125 (cento e vinte e cinco), 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 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 26 (vinte e seis) de setembro de 2022, a qual foi aprovada 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 "DISPOE 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"; a mensagem n° 62/2022, em REGIME DE URGÊNCIA, do 
artigo 160/A, datada de 07 de outubro de 2022, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o 
Projeto de Lei no 53/2022 que "AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; a mensagem n° 63/2022, em REGIME DE 
URGÊNCIA, do artigo 160/A, datada de 07 de outubro de 2022, oriunda do Executivo Municipal, 
a qual remeteu o Projeto de Lei n° 54/2022 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; a mensagem n° 64/2022, em REGIME DE URGÊNCIA, do artigo 160/A, 
datada de 07 de outubro de 2022, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei 
no 55/2022 que "AUTORIZA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL 
SUPLEMENTAR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; a mensagem n° 61/2022, datada de 22 
de setembro de 2022, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei 
Complementar n 17/2022 que "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGO EFETIVO E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS"; a leitura do Ofício GAB no  92/2022 datado de 10 de outubro de 
2022, oriundo do Executivo Municipal, em resposta as Indicações n.46/2022 (Rafael da Silva 
Ferreira), 47/2022 (Messias de Brito Gondim), 48/2022 (Edeuvan Macedo Leite), 49/2022, 
(Edeuvan Macedo Leite) encaminhadas pelo oficio GP n° 114/2022; a leitura do Ofício GAB no
93 ' 02  datado de 10 de outubro de 2022, oriundo do Executivo Municipal, em resposta as 
indicações n. 50/2022 (Anrna Montenegro Prado, Cristiano Leonel Barbosa, Edeuvan Macedo 
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Leite, Messias de Brito Gondim, Paulo Roberto Dei Santos, Rafael da Silva Ferreira, 
encaminhadas pelo oficio GP no 11 6/2022; a leitura do Ofício GAB n° 91/2022 datado de 10 de 
outubro de 2022, oriundo do Executivo Municipal, em resposta a indicação n.51/2022, de autoria 
do vereador Paulo Roberto Dei Santos, encaminhada pelo oficio GP n° 114/2022; o Projeto de Lei 
n° 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 PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS 
DE INCIATIVA DO PODER EXECUTIVO AO PODER LEGISLATIVO"; o Projeto de Lei 
n° 51/2022, datado de 05 de setembro de 2022, de autoria do Legislativo que "DISPOE SOBRE 
A DENOMINAÇÃO DO ANFITEATRO MUNICIPAL"; o Projeto de Lei n° 52/2022, datado 
de 12 de setembro de 2022, de autoria do vereador Rafael da Silva Ferreira que "ALTERA O § 1° 
DO ART. 309  ART.40  E 80  DA LEI N. 19759  DE 11 DE OUTUBRO DE 2018"; a leitura do 
Projeto de Lei Resolução n° 05/2022, datado de 06 de outubro de 2022, de autoria da Mesa 
Legislativa que "DISPÕE SOBRE BAIXA DE BENS MOVEIS E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS". 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 REGIME DE URGÊNCIA do artigo 
160/A, da mensagem n° 62/2022, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de 
Lei n° 53/2022 oriundo do Poder Executivo Municipal, que "AUTORIZA ABERTURA DE 
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS", da qual ficou 
franqueada a palavra aos senhores vereadores, restou prejudicada ante a ausência de oradores. 
Submetido em Única Votação o REGIME DE URGÊNCIA, nos ternos do artigo 59, do 
Regimento Interno, foi considerado APROVADO por unanimidade de Votos do Plenário. 
Solicitado o Parecer Verbal das Doutas Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, 
Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente e Educação, Saúde e Assistência Social, as mesmas 
mostraram-se FAVORÁVEIS à propositura em questão. Prosseguindo o período da ORDEM DO 
DIA, foi o Projeto de Lei n° 53/2022, que "AUTORIZA ABERTURA DE CREDITO 
ADICIONAL ESPECIAL E DA 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 a abertura de crédito no valor de até 
R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) para a contratação de mão de obra para a prestação de 
serviços para o Departamento Social por meio do processo seletivo. Submetido em primeira 
votação foi APROVADO por unanimidade de Votos. Concedida a oportunidade de apresentação 
de emenda ou substitutivo, esta restou prejudicada. Ato contínuo foi o projeto em pauta submetido 
em segunda discussão, da qual ficou franqueada a palavra aos Senhores Vereadores, a qual foi 
prejudicada, pois não houve manifestação. Submetido em segunda votação foi o mesmo 
APROVADO por unanimidade de votos do Plenário. Aprovado o referido Projeto de Lei n° 
53/2022. Prosseguindo o Período da ORDEM DO DIA, foi colocado foi colocado em Única 
Discussão o REGIME DE URGÊNCIA do artigo 160/A, da mensagem n° 63/2022, oriunda do 
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 54/2022 oriundo do Poder Executivo 
Municipal, que "AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL 
SUPLEMENTAR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", da qual ficou franqueada a palavra aos 
senhores vereadores, restou prejudicada ante a ausência de oradores. Submetido em Única 
Votação o REGIME DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 59, do Regimento Interno, foi 
considerado APROVADO por unanimidade de Votos do Plenário. Solicitado o Parecer Verbal 
das Doutas Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos e 
Meio Ambiente e Educação, Saúde e Assistência Social, as mesmas mostraram-se 



Câmara Municipal de Guzoíãndía 
"Deolindo de Souza Lima" 

Av. Paschoal Guzzo, 1087— CEP 15.355-000 - C.N.P.J. 51.842.326/0001-05 
e—mail: cm_guzolandia©yahoo. com. br - Fone/Fax (17) 3637-1102 

Estado de São Paulo 

FAVORÁVEIS à propositura em questão. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o 
Projeto de Lei n° 54/2022, que "AUTORIZA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL 
ESPECIAL SUPLEMENTAR E DA 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 a abertura de crédito suplementar no 
valor de até R$ 155.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a reforma do Centro de Convivência 
do Idoso. Submetido em primeira votação foi APROVADO por unanimidade de Votos. 
Concedida a oportunidade de apresentação de emenda ou substitutivo, esta restou prejudicada. Ato 
contínuo foi o projeto em pauta submetido em segunda discussão, da qual ficou franqueada a 
palavra aos Senhores Vereadores, a qual foi prejudicada, pois não houve manifestação. Submetido 
em segunda votação foi o mesmo APROVADO por unanimidade de votos do Plenário. Aprovado 
o referido Projeto de Lei n° 54/2022. Prosseguindo o Período da ORDEM DO DIA, foi colocado 
foi colocado em Única Discussão o REGIME DE URGÊNCIA do artigo 160/A, da mensagem 
n° 64/2022, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 55/2022 oriundo 
do Poder Executivo Municipal, que "AUTORIZA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL 
ESPECIAL SUPLEMENTAR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", da qual ficou franqueada a 
palavra aos senhores vereadores, restou prejudicada ante a ausência de oradores. Submetido em 
Única Votação o REGIME DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 59, do Regimento Interno, foi 
considerado APROVADO por unanimidade de Votos do Plenário. Solicitado o Parecer Verbal 
das Doutas Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos e 
Meio Ambiente e Educação, Saúde e Assistência Social, as mesmas mostraram-se 
FAVORÁVEIS à propositura em questão. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o 
Projeto de Lei n° 55/2022, que "AUTORIZA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL 
ESPECIAL SUPLEMENTAR E DA 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 a abertura de crédito suplementar no 
valor de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a aquisição de ônibus para o transporte de 
trabalhadores. Submetido em primeira votação foi APROVADO por unanimidade de Votos. 
Concedida a oportunidade de apresentação de emenda ou substitutivo, esta restou prejudicada. Ato 
contínuo foi o projeto em pauta submetido em segunda discussão, da qual ficou franqueada a 
palavra aos Senhores Vereadores, a qual foi prejudicada, pois não houve manifestação. Submetido 
em segunda votação foi o mesmo APROVADO por unanimidade de votos do Plenário. Aprovado 
o referido Projeto de Lei n° 55/2022. Prosseguindo o Período da ORDEM DO DIA, foi colocado 
em primeira discussão, o Projeto de Lei Complementar n° 17/2022, que "DISPÕE A 
CRIAÇÃO DE CARGO EFETIVO 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 três cargos de provimento efetivo de recepcionista, padrão de 
vencimento F, valor de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), com carga horária de 40h 
semanais. Submetido em primeira votação foi APROVADO por unanimidade de votos o Projeto 
de Lei Complementar n' 17/2022. Proiguindo o príodo d ORDEM DO DIA, foi o Projeto de 
Lei n° 46/2022, que "DISCIPLINA O ENVIO DE PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS DE 
INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO AO PODER LEGISLATIVO", submetido em 
segunda discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, foi utilizada pelo 
presidente Sidney Carlos Gonçalves onde explicou que o projeto visava estabelecer normas e 
diretrizes para o encaminhamento das proposições legislativas de autoria do Executivo para a 
apreciação da Câmara Municipal. Submetido em segunda votação foi APROVADO por 
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unanimidade de Votos o Projeto de Lei n°. 46/2022. Prosseguindo o período da ORDEM DO 
DIA, foi o Projeto de Lei n° 51/2022, que "DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DO 
ANFITEATRO MUNICIPAL", submetido em segunda discussão, sendo a palavra franqueada 
aos Senhores Vereadores, foi utilizada pelo presidente Sidney Carlos Gonçalves onde explicou 
que o projeto visava conceder a denominação ao anfiteatro "Neide Xavier do Nascimento", a 
vereadora Bibi, como carinhosamente era conhecida e ainda homenagear todos os munícipes que 
perderam suas vidas em decorrência do covid-19. Submetido em segunda votação foi 
APROVADO por unanimidade de Votos o Projeto de Lei n. 51/2022. Iniciado o terceiro período 
da Sessão, ou seja, TRIBUNA ESPECIAL, passando-se à EXPLICAÇÃO PESSOAL, esta foi 
utilizada pelo vereador Cristiano Leonel Barbosa, onde mencionou sobre a aprovação de crédito 
no valor de trezentos mil reais para a aquisição de ônibus e que não entanto não estava vendo nada 
ocorrer no município. Afirmou Cristiano que o executivo estava apenas trocando funcionário de 
lugar de trabalho. O vereador Messias de Brito Gondim mencionou sobre a resposta do executivo 
referente ao bônus pleiteado pelos vereadores aos funcionários públicos e demostrou seu 
descontentamento acerca da alegação de que o executivo não poderia conceder o bônus por ter 
utilizado o dinheiro para pagar a dispensa dos funcionários aposentados. Observou Messias que 
embora o executivo tenha informado sobre a ausência de dinheiro, concedeu gratificação aos 
funcionários públicos. O vereador Donizete Aparecido da Silva disse que foi retirado muitos 
benefícios dos funcionários no decorrer dos anos. O presidente Sidney Carlos Gonçalves 
esclareceu que foi aprovado mediante lei a função gratificada aos funcionários da prefeitura por 
prestarem serviço além de suas funções. Continuo Sidney, esclarecendo que o bônus nunca fora 
concedido pelo anterior prefeito, que o bônus sempre foi realizado por esta Casa e que com a lei 
do Covidi 9, não foi possível a concessão de qualquer valor aos funcionários públicos. Disse ainda 
Sidney que o prefeito anterior deixou o dinheiro em uma conta especifica e que mencionado valor 
não estava direcionado apenas à concessão de bônus. O vereador Sidney finalizou afirmando que o 
melhor seria o aumento salarial e a concessão de bônus deveria ser apenas para incentivar o 
funcionário que trabalha e ajuda a Administração. 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 25 de 
outubro 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 Câm ra Municipal de 
GuzolândialSP, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, vai Ainada pela Mesa 
Diretora. 
GuzolândialSP, 1O-dê outubro de 202— 


