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ATA DA 170  (DÉCIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 20  (SEGUNDO) ANO 
LEGISLATIVO DA 14  (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA DA EGRÉGIA CÂMARA 
MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO. 
Às 20:00(vinte) horas do dia 10 (dez) de novembro 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 17'  

(décima sétima) 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° 130 (cento e trinta), 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 LITE, MESSIAS DE 
BRITO GONDIM, PAULO ROBERTO DEL SANTOS, RAFAEL DA SILVA FERREIRA e 
SIDNEY CARLOS GONÇALVES, por motivos de saúde. 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 
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 dá ata da sessão 
ordinária do dia 10 (dez) de novembro de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. 
Ato contínuo, foi efetuada a leitura do Veto Total ao Autógrafo de Lei n. 49/2022, de autoria do 
Poder Executivo, datado de 20 de outubro de 2022 que "DISCIPLINA O ENVIO DE 
PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO AO 
PODER LEGISLATIVO"; a mensagem n° 65/2022, datada de 21 de outubro de 2022, oriunda 
do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei Complementar n° 18/2022 que 
"DISPOE SOBRE O DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO DE GUZOLANDIA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a mensagem n° 67/2022, datada de 03 de novembro de 
2022, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 18/2022 que "DISPÕE 
SOBRE A REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; o 
Projeto de Lei n. 52/2022, datado de 26 de outubro de 2022, oriunda do vereador Rafael da Silva 
Ferreira, que "ALTERA O § 1° DO ART. 40  E 8° DA LEI N. 1975, DE 11 DE OUTUBRO DE 
201811; o Projeto de Lei n° 52/2022, datado de 12 de agosto de 2022, de autoria do vereador Rafael 
da Silva Ferreira que "ALTERA O § 1° DO ART.3°, ART.4° E 80  DA LEI N. 1975, 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 PROVIDENCIAS"; o Requerimento de Informação n° 33/2022, 
datado de 21 de outubro de 2022, de autoria do vereador Messias de Brito Gondim para que 
"SEJA OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO; MUNICIPAL 
SOIJCITACO DE DOCUMENTOS INCLUSO EM REPRESENTACÃÓ NA CÂMARA 
MUNICIPAL"; o Requerimento de Informação n"34/2022, datado de 21 de outubro de 2022, 
de autoria do vereador Messias de Brito Gondim para que "SEJA OFICIADO AO 
EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL INFORMAÇÕES SOBRE O 
BÔNUS DO SERVIDOR PUBLICO"; a indicação n° 52/2022, datada de 03 de novembro de 
2022, de autoria do vereador Rafael da Silva Ferreira, para que "SEJA OFICIADO AO 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE SEJA REALIZADO 
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ESTUDO NO SENTIDO DE SE ALTERAR O TRÁFEGO DOS CAMINHÕES QUE SE 
UTILIZAM DA RUA JOSÉ CÂNDIDO DE MORAES PARA TEREM ACESSO À 
BALANÇA MUNICIPAL"; a Representação promovida pelo cidadão Mauro Calado da Silva, 
data de 19 de outubro de 2022 contra o prefeito Márcio Luis Cardoso; a Comunicação de fato de 
interesse público promovida pelo cidadão Thales Natal Tieni Pereira, datada de 04 de novembro 
de 2022 contra a vereadora Annia Montenegro Prado. 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 foi colocado em Única Discussão o VETO TOTAL, do Executivo 
Municipal à proposição apresentada pela Câmara Municipal ao projeto de Lei n. 46/2022, que 
originou o autógrafo de Lei Complementar n. 49/2022, que, que "DISCIPLINA O ENVIO DE 
PROPOSIÇOES LEGISLATIVAS DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO AO 
PODER LEGISLATIVO", da qual ficou franqueada a palavra aos senhores vereadores, onde foi 
utilizada pela vereadora Annia Montenegro Prado onde mencionou "Esta lei estabelece as normas 
e diretrizes para o encaminhamento das proposições legislativas do prefeito para apreciação pela 
Câmara municipal, conforme a legislação federal. Primando pelo exercício da função do vereador 
de fiscalizar os atos do Executivo, bem como no exercício do voto de forma consciente e 
fundamentada a Lei Orgânica Municipal deve se estruturar em conformidade com a federal e a 
estadual. O STF já se manifestou no sentido de que o modelo do processo legislativo federal deve 
ser seguido nos Estados e nos Municípios, pois à luz do princípio da simetria 'são regras 
constitucionais de repetição obrigatória. O projeto de lei em questão, dispõe, sobre matéria 
legislativa, o que não viola o padrão constitucional vigente, por tratar-se de matéria de interesse no 
local e não privativa do chefe do poder executivo municipal. Nesse sentido o presente projeto de 
lei tem por objetivo dissipar os problemas que esta Casa de Leis enfrenta com o envio das 
proposições de autoria do Poder Executivo e ressaltar e falar mais uma vez que estamos 
proporcionando mais segurança, tanto ao autor quanto aos destinatários da proposição. Por tanto, 
seria uma forma a mais do nosso prefeito atuar com segurança pois teria uma garantia a mais de 
estar atuando conforme a Lei. Não há qualquer dúvida de que o projeto de lei em tela está dentro 
do âmbito legiferante da autonomia municipal. Temos em mãos também um parecer jurídico 
favorável desta Casa que nos dá maior segurança. Ainda, quanto ao voto, tenho que deixar claro 
que discordo totalmente e sou contra o veto". 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 Total ao autógrafo de Lei 
n.49/2022. Prosseguindo o Período da ORDEM DO DIA, foi colocado em primeira discussão, o 
Projeto de Lei Complementar n° 18/2022, que "DISPOE SOBRE O DEPARTAMENTO 
JURÍDICO DO MUNICÍPIO DE GUZOLANDIA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", da 
qual franqueada a palavra aos senhores vereadores, foi utilizada pelo presidente Sidney Carlos 
Gonçalves onde mencionou que o projeto visava a organização do departamento do município. 
Submetido em primeira votação foi APROVADO por unanimidade de votos o Projeto de Lei 
Complementar no 19/2022- em primeira votacão. Foi informado ciue o projeto permaneceria em 
pauta para apresentação de emenda ou substitutivo pelo prazo de três dias. Prosseguindo o Período 
da ORDEM DO DIA, foi colocado em segunda discussão, o Projeto de Lei n° 52/2022, que 
"ALTERA O §10  DO ART. 40  E 80  DA LEI N. 19759  DE 11 DE OUTUBRO DE 2018", da 
qual franqueada a palavra aos senhores vereadores, foi explicado pelo presidente que o projeto 
visava incluir na Lei n. 1975/2018 outros requisitos a serem cobrados aos alunos que pleiteassem a 
bolsa de estudo, de forma a atender maior número de beneficiários necessitados. Submetido em 
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segunda votação foi APROVADO por unanimidade de Votos. Prosseguindo o período da 
ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei Resolução n° 05/2022, que "DISPÕE SOBRE BAIXA 
DE BENS MOVEIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", submetido em segunda discussão, 
sendo a palavra franqueada aos senhores vereadores, da qual foi utilizada pelo presidente Sidney 
Carlos Gonçalves explicou que o presente projeto visava devolver bens que não estavam sendo 
utilizados pela Câmara à Prefeitura. Submetido em segunda votação foi APROVADO por 
unanimidade de votos do Plenário, o Projeto de Resolução n. 05/2022. Prosseguindo o período da 
ORDEM DO DIA, foi colocada a REPRESENTAÇÃO apresentada pelo eleitor Mauro Calado 
da Silva contra o prefeito, por infração político administrativa, que originou o processo n. 
20/202251  pelo "O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA", submetido em 
única discussão, sendo a palavra franqueada aos senhores vereadores, da qual foi utilizada pelo 
vereador Cristiano Leonel Barbosa demonstrou ser a favor do recebimento da denúncia e 
esclareceu que a atitude não significava declarar a cassação do prefeito de imediato. O vereador 
Messiá mencionou entender que os fatos narrados na denúncia decorreram de pessoa de dentro da 
prefeitura, ante a demonstração do conhecimento. Submetido em única votação foi RECEBIDA 
por unanimidade de votos do Plenário, a Representação. Prosseguindo o período da ORDEM DO 
DIA, foi colocada a REPRESENTAÇAO apresentada pelo eleitor Thales Natal Tieni Pereira 
contra a vereadora, por fato de interesse público, que originou o processo n. 21/2022, pelo "O 
RECEBIMENTO 	DA 	DENUNCIA", 	submetido 	em 
única discussão, sendo a palavra franqueada aos senhores vereadores, da qual foi utilizada pelo 
vereador Cristiano Leonel Barbosa mencionou que no Regimento Interno estabelece a necessidade 
do vereador residir no município, o que foi comprovado pela vereadora Annia já que demonstrou 
possuir residência no município, na estrada do Guará. Disse Cristiano que a vereadora Annia 
sempre foi muito atuante no município e manifestou sua contrariedade no recebimento da 
denúncia. O vereador Messias de Brito Gondim manifestou sua contrariedade ao recebimento da 
denúncia ante a ausência de irregularidade relatada pelo requerente. Disse Messias que o endereço 
apresentado na Câmara pela vereadora não era o mesmo relatado no requerimento e que a 
vereadora nunca havia ausentado em sessão realizada pela Câmara. A vereadora Annia 
Montenegro Prado solicitou o uso da palavra: "Primeiro: gostaria de falar que não foi segredo para 
ninguém nem mesmo para os vereadores o fato de eu ir trabalhar como efetiva outra cidade, pois 
precisei levar um documento da câmara assinado pelo presidente para comprovar que não teria 
incompatibilidade de horário, a lei não me impede trabalhar em outra cidade, e porque em outra 
cidade e não aqui, né? A pergunta do milhão porque a pesar de eu estar morando aqui, a única 
médica que mora na cidade uma vez que culminou o meu contrato no mais médicos nunca teve 
oportunidade de emprego nesta cidade e sabem por que? Perseguição política, pois o posto já ficou 
sem médico muitas vezes e nunca fui chamada para cobrir. Segundo: Quando-meu marido e eu 
revolvemos entrar para o meio político não foi por interesse econômico e sim para resolver os 
problemas e necessidades da nossa população, sempre fui e me considero uma vereadora muita 
ativa, já fiz inúmeros projetos, indicações, emendas sempre agindo dentro da lei e nío agindo para 
ajudar nem agradar ninguém, então quem quiser pode ficar à vontade para pesquisar mais sobre o 
meu trabalho. E terceiro não violei nenhum artigo do regimento interno, pois sim tenho domicilio 
aqui só que na área rural, não só domicilio assim como propriedades em conjunto com o meu 
marido uma delas anexadas ao meu processo (aquela que não tem casa) mas o endereço dado a 
secretaria da câmara para fins de atualização cadastral do meu domicilio eleitoral não é esta em 
questão e sim outra que está aqui anexada com os meus documentos que tenho inclusive fotos do 
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meu aposento no interior da residência, só não deixei aqui junto com minha documentação porque 
acho desnecessário ficar me expondo desse jeito. Agora para dar seguimento não posso deixar de 
mencionar que tenho também uma empresa com CNPJ aberto na prefeitura de Guzolândia para 
fins de prestação de serviços médicos ambulatoriais onde eu pago imposto para o município de 
Guzolândia sobre todo o trabalho que é executado e sobre cada nota fiscal emitida trazendo assim 
benefícios ao nosso município. E agora mencionar que meu esposo é funcionário público da 
prefeitura como todos sabem com carga horária semanal de 20 horas. Resumindo tenho vários 
vínculos comprovados em nossa cidade que vão mais além da minha função como vereadora. Em 
quanto a ter matriculado a minha filha nem vou opinar porque não acredito ser relevante, só falar 
que ela vai comigo aonde eu vou, pois sou a mãe e não vou permitir que seja tocado no nome 
dela". Posteriormente, a vereadora Annia leu alguns artigos que foram extraídos do TSE para não 
deixar dúvidas quanto à possibilidade de ter mais de uma residência. Submetido em única votação 
foi REJEITADA por 7 (sete) a 1 (um) votos do Plenário, a Representação. A vereadora Annia 
Montenegro Prado absteve-se da votação ante o interesse particular na representação. Iniciado o 
terceiro período da Sessão, ou seja, TRIBUNA ESPECIAL, passando-se à EXPLICAÇÃO 
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 25 de novembro 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 Guzolândia/SP, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada 
pela Mesa Diretora. 

Guzolândia/SP, 10 de novembro de 2022. 
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