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ATA DA ia  (PRIMEIRA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 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 janeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), em sua 
sede, sito à Avenida Paschoal Guzzo, n° 1087, na sala do setor administrativo, a Egrégia 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLANDIA, Estado de São Paulo, reuniu-se na sua ia 

primeira) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 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° 100 (cem), 
dele verificou-se constar pela ordem alfabética e cronológica os Senhores: ANNIA 
MONTENEGRO PRADO, CLOVIS MARTINS, CRISTIANO LEONEL BARBOSA, 
DONIZETE APARECIDO DA SILVA, EDEUVAN MACEDO LEITE, MESSIAS DE 
BRITO GONDIM, RAFAEL DA SILVA FERREIRA, SIDNEY CARLOS GONÇALVES 
ausente o vereador PAULO ROBERTO DEL SANTOS, por apresentar sintomas de covid-19. 
Estando o Plenário Legalmente constituído, para o início dos trabalhos e proferindo as palavras 
SOB A PROTEÇÃO DE DEUS, o Senhor Presidente, Vereador SIDNEY CARLOS 
GONÇALVES, declarou aberta a referida Sessão. Iniciado o EXPEDIENTE DO DIA, foi 
efetuada'a leitura do Projeto de Lei n° 01/2022, datado de 07 de janeiro de 2022, oriundo do 
Poder Executivo que "AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 
ESPECIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS"; a leitura do Projeto de Lei n° 02/2022, 
datado de 07 de janeiro de 2022, oriundo do Poder Executivo que "AUTORIZA ABERTURA 
DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; a leitura 
do Projeto de Lei n° 03/2022, datado de 11 de janeiro de 2022, oriundo do Poder Executivo que 
"AUTORIZA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO 
DE ESTRADA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS"; a leitura do Projeto de 
Lei n° 04/2022, datado de 11 de janeiro de 2022, oriundo do Poder Executivo que 
"AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; a leitura do Projeto de Lei n° 05/2022, datado de 11 de janeiro de 2022, 
oriundo do Poder Executivo que "AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITOS 
ADICIONAIS ESPECIAIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS". Iniciando o Período da 
ORDEM DO DIA, foi colocado em única Votação o REGIME DE URGÊNCIA da 
mensagem n° 01/2022, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 
01/2022, que "AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E 
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS", a mensagem n° 02/2022, oriunda do Executivo Municipal, 
a qual remeteu o Projeto de Lei n° 02/2022, que "AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITOS 
ADICIONAIS ESPECIAIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", a mensagem n° 04/2022, 
oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 03/2022, que 
"AUTORIZA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO 
DE ESTRADA MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", a mensagem n° 05/2022, 
oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 04/2022, que 
"AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS", a mensagem n° 06/2022, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu 
o Projeto de Lei n° 05/2022, que "AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITOS 
ADICIONAIS ESPECIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", da qual ficou franqueada a 
palavra aos senhores vereadores, restou prejudicada ante a ausência de oradores. Submetido em 
única Votação o REGIME DE URGÊNCIA foi considerado APROVADO por unanimidade 
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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° 01/2022, que 
"AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos 
Senhores Vereadores, onde foi utilizada pelo presidente Sidney Carlos Gonçalves onde 
explicou que o projeto visava a abertura de crédito no valor de até R$ 300.000,00 (trezentos, 
mil reais) para a iluminação das Avenidas Alan Kardec e Paschoal Guzzo e de outras ruas do 
município. Disse ainda que ,o projeto foi objeto de discussão e votação pela Casa no ano 
passado, e devido a mudança de exercício orçamentário surgiu a necessidade de nova discussão 
e votação. Submetido em primeira votação foi APROVADO por unanimidade de Votos. Foi 
concedida a oportunidade para apresentação de emenda ou substitutivo, ocasião em que 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° 01/2022. Prosseguindo o período da 
ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei n° 02/2022, que "AUTORIZA ABERTURA DE 
CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido 
em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, onde foi 
utilizada pelo presidente Sidney Carlos Gonçalves onde explicou que o projeto visava a 
abertura de crédito no valor de até R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) para a 
execução de obras de adequação e ampliação do prédio para a instalação da cozinha piloto em 
convênio com o governo do Estado. Submetido em primeira votação foi APROVADO por 
unanimidade de Votos. Foi concedida a oportunidade para apresentação de emenda ou 
substitutivo, ocasião em que 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 no 
02/2022. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei n° 03/2022, que 
"AUTORIZA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO 
DE ESTRADA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira 
discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, onde foi utilizada pelo 
presidente Sidney Carlos Gonçalves onde explicou que o projeto visava a abertura de crédito no 
valor de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para a elaboração de projeto executivo, 
compreendendo projeto de geometria com perfil longitudinal, projeto de terraplanagem e 
projeto de drenagem em função de estudo hidrológico para a pavimentação da estrada 
municipal GUZ 115. Informou ainda que o valor do projeto se refere a contrapartida do 
município com o governo do Estado, para a pavimentação asfáltica da estrada municipal 
mencionada. O vereador Cristiano Leonel Rarbosa mencionou sobre longo período de luta para 

a aquisição da estrada e sobre a importância da aquisição para o município. Explicou Cristiano 
que a obra inicia em nosso município e vai até a ponte do rio São José dos Dourados. O 
vereador Messias indagou se o valor do projeto se refere a parte que cabe ao município. O 
presidente informou que o valor de um milhão era a parte que cabia ao município e que não iria 
haver a necessidade de realizar financiamento e que os demais setores do município não 
sairiam prejudicado com o dispêndio do valor. Submetido em primeira votação foi 
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APROVADO por unanimidade de Votos. Foi concedida a oportunidade para apresentação de 
emenda ou substitutivo, ocasião em que 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° 03/2022. Prosseguindo o periodo da ORDEM DO DIA, foi o Projeto 

de Lei n° 04/2022, que "AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 
ESPECIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo 
a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, onde foi utilizada pelo presidente Sidney Carlos 
Gonçalves onde explicou que o projeto visava a abertura de crédito no valor de até R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais) para custear despesas com ações na área da saúde, inclusive 
no combate ao covid-19. O vereador Cristiano Leonel Barbosa mencionou que o projeto 
estabelece valor alto, e que no entanto, não especifica onde será aplicado. Disse Cristiano que 
os vereadores necessitam reunir e pedir ao prefeito que os projetos sejam melhores justificados. 
O presidente Sidney concordou com o vereador Cristiano e disse que a justificativa deveria vir 
com o projeto pois tratava-se de conteúdo do projeto. A vereadora doutora Annia Montenegro 
Prado disse que gostaria realmente que os projetos fossem melhor justificados. Submetido em 
primeira votação foi APROVADO por unanimidade de Votos. Foi concedida a oportunidade 
para apresentação de emenda ou substitutivo, ocasião em que 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° 04/2022. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o 
Projeto de Lei n° 05/2022, que "AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 
ESPECIAIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", submetido em primeira discussão, sendo 
a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, onde foi utilizada pelo presidente Sidney Carlos 
Gonçalves onde explicou que o projeto visava a abertura de crédito no valor de até R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) para custear despesas com ações na área da saúde, inclusive no 
combate ao covid-1 9. Submetido em primeira votação foi APROVADO por unanimidade de 
Votos. Foi concedida a oportunidade para apresentação de emenda ou substitutivo, ocasião em 
que 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° 05/2022. Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente, agradeceu a presença de todos, 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. 
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