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ATA DA P (PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 40  (QUARTO) ANO 
LEGISLATIVO DA 132  (DÉCIMA TERCEIRA) LEGISLATURA DA EGRÉGIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO. 
Às 20:00 horas do dia 10 de fevereiro de 2020, em sua sede própria, sito à Avenida Paschoal 
Guzzo, n° 1087, na sala que se destina às Sessões Plenárias, denominada Vereador Gregório 
José do Prado, a Egrégia CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLANDIA, Estado de São 
Paulo, reuniu-se na sua l (primeira) SESSÃO ORDINÁRIA, do Quarto Ano Legislativo da 
13 (Décima Terceira) Legislatura. Efetuada a Chamada dos Vereadores de acordo com o 
LIVRO DE REGISTRO DE PRESENÇA, fi. n° 51 (cinquenta e um), dele verificou-se 
constar pela ordem alfabética e cronológica os Senhores (a): CARLOS EDUARDO DE 
CARVALHO, CRISTIANO LEONEL BARBOSA, DONIZETE APARECIDO DA 
SILVA, MESSIAS DE BRITO GONDIM, PAULO ROBERTO DEi SANTOS, 
OSVALDO XAVIER, SEBASTIÃO CUSTÓDIO DA SILVA, SIDINEI SOARES DOS 
REIS E SIDNEY CARLOS GONÇALVES. Estando o Plenário Legalmente constituído, 
para o inicio dos trabalhos e proferindo as palavras SOB A PROTEÇÃO DE DEUS, o 
Senhor Presidente, Vereador, SIDNEY CARLOS GONÇALVES declarou aberta a referida 
Sessão e agradeceu a presença de todos. Iniciado o EXPEDIENTE DO DIA, foi efetuado a 
leitura da Mensagem n° 10/2020, datada de 06 de fevereiro de 2020, oriunda do Executivo 
Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei Complementar n° 00112020 que "DISPÕE 
SOBRE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 147 DA LEI COMPLEMENTAR 07/2013 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a Mensagem n° 11/2020, datada de 06 de fevereiro de 2020, 
oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei Complementar n° 002/2020 
que "DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DOS ARTIGOS 50  E 60  DA LEI 
COMPLEMENTAR 35/2019 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS; a Mensagem n° 
12/2020, datada de 06 de fevereiro de 2020, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu 
o Projeto de Lei Complementar n° 003/2020 que "DISPOE SOBRE A CRIAÇÃO DE 
CARGO EFETIVO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB 1 E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS"; a Mensagem n° 13/2020, datada de 06 de fevereiro de 2020, 
oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto 
de Lei n° 10/2020 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE 
CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DAS OUTRAS PROVIDENCIAS"; a Mensagem 
n° 14/2020, datada de 06 de fevereiro de 2020, oriunda do Executivo Municipal, em 
REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 11/2020 que "DISPÕE 
SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a Mensagem n° 15/2020, datada de 06 de 
fevereiro de 2020, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual 
remeteu o Projeto de Lei n° 12/2020 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DAS OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; o Relatório Final da Comissão Especial de Inquérito, instaurado pela 
portaria n° 21/2019, processo n° 19/2019 que "INVESTIGOU OS FATOS DE ATOS 
ILÍCITOS DE ABUSO DE PODER POLÍTICO, EM TESE, PRATICADOS PELO 
ATUAL PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIAJSP"; o Requerimento de 
Urgência n. 01/2020, datado de 05 de fevereiro de 2020, oriundo do representante do 
Legislativo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, o qual remeteu o Projeto de 
Resolução n° 01/2020 que "APROVA A CONCLUSÃO DO RELATÓRIO DA 
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COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO N. 19/2019 QUE APUROU A PRÁTICA DE 
ABUSO DE PODER POLÍTICO PELO PREFEITO E VICE-PREFEITO DE 
GUZOLÁNIMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a indicação n° 01/2020, datada de 
03 de fevereiro de 2020, de autoria do vereador Carlos Eduardo de Carvalho, tendo como 
vereador apoiador Cristiano Leonel Barbosa, para que SEJA OFICIADO AO 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE PROMOVA 
CONTATO COM O GOVERNADOR DO ESTADO, BEM COMO O RESPONSÁVEL 
PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO SENTIDO DE REFORÇAR A 
SEGURANÇA EM NOSSO MUNICÍPIO; a indicação n° 02/2020, datada de 03 de 
fevereiro de 2020, De autoria do vereador Osvaldo Xavier, para que SEJA OFICIADO AO 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE SEJA 
CONSTRUÍDO UM PARQUE DE EXPOSIÇÃO"; a indicação n° 03/2020, datada de 03 
de fevereiro de 2020, De autoria do vereador Paulo Roberto Dei Santos, tendo por vereadores 
apoiadores Donizete Aparecido da Silva, Osvaldo Xavier e Sebastião Custódio da Silva, para 
que SEJA OFICIADO AO EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 
PARA QUE SEJA DETERMINADO AO SETOR COMPETENTE A REALIZAÇÃO 
DE SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA VITÓRIO 
TROLEIS, SITUADA NA ALTURA DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL". Iniciado o 
Período da ORDEM DO DIA, foi colocada em única Votação o REGIME DE 
URGÊNCIA da Mensagem n° 13/2020, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o 
Projeto de Lei n° 10/2020, que "DISPOE SOBRE AUTORJZAÇAO PARA ABERTURA 
DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; da 
mensagem n° 14/2020, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 
11/2020 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL E DAS OUTRAS PROVIDENCIAS"; da mensagem n° 
15/2020, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei no 12/2020 que 
"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; o requerimento de urgência ri. 
01/2020, oriundo do representante do Legislativo Municipal, o qual remeteu o Projeto 
Resolução n. 01/2020 que "APROVA A CONCLUSÃO DO RELATORIO DA 
COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO N. 19/2019 QUE APUROU A PRÁTICA DE 
ABUSO DE PODER POLÍTICO PELO PREFEITO E VICE-PREFEITO DE 
GUZOLÂNDIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", da qual ficou franqueada a palavra 
aos senhores vereadores foi utilizada pelo vereador Messias onde solicitou ao presidente da 
Câmara que explicasse todos os projeto em pauta e indagou se o projeto de resolução seria 
votado na mesma ordem. O presidente Sidney Carlos Gonçalves respondeu que seriam votado 
na mesma ordem. Submetido em única Votação o REGIME DE URGÊNCIA 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° 10/2020, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DAS OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos 
Senhores Vereadores, foi utilizada pelo presidente Sidney Carlos Gonçalves onde explicou 
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que o projeto visava à autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial, no 
valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) para aquisição de material permanente para o 
Sistema único de Assistência Social. Submetido em primeira votação foi APROVADO por 
unanimidade de Votos. 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° 
10/2020. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei ti0  11/2020, que 
"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DAS OUTRAS PROVIDENCIAS", submetido em primeira discussão, 
sendo a palavra franqueada aos senhores vereadores, da qual foi utilizada pelo presidente 
Sidney Carlos Gonçalves onde explicou que o projeto visava a autorização legislativa para 
abertura de crédito adicional especial, no valor de até R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois 
mil reais) para a manutenção da infraestrutura na Sede do Departamento da Educação e 
Cultura. Franqueada a palavra aos Vereadores: O Vereador Sidinei perguntou ao Presidente se 
o Sr. Prefeito não deveria ter previsto a construção de muro de arrimo nessa obra quando da 
realização da licitação. O Presidente disse que crê que sim. Submetido em primeira votação 
foi APROVADO por unanimidade de Votos. 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° 
11/2020. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei n° 12/2020, que 
"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, 
sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, foi utilizada pelo presidente Sidney 
Carlos Gonçalves onde explicou que o Prefeito visava à autorização legislativa para abertura 
de crédito adicional especial, no valor de até R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) para a 
realização de despesas no ensino. Submetido em primeira votação foi APROVADO por 
unanimidade de Votos. 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° 
12/2020. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Resolução n° 
01/2020, que "APROVA A CONCLUSÃO DO RELATORIO DA COMISSÃO 
ESPECIAL DE INQUÉRITO N. 19/2019 QUE APUROU A PRÁTICA DE ABUSO DE 
PODER POLÍTICO PELO PREFEITO E VICE-PREFEITO DE GUZOLÂNDIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a palavra 
franqueada aos Senhores Vereadores, da qual o Vereador Carlos Eduardo disse ser de 
conhecimento de todos os vereadores o procedimento aplicado à CEI e que no final quem 
decide são os vereadores. Disse Carlos Eduardo que todos têm seus direitos e deveres, que é 
muito bom ser eleito vereador, que a corrida eleitoral é importante e significativa. Continuou 
Carlos Eduardo dizendo que eleito como vereador, nasce à obrigação de fiscal direto de tudo 
que se refere a dinheiro público. Mencionou Carlos Eduardo que no final de setembro chegou 
à Câmara uma denúncia muito séria, onde não seria necessário relembrar devido à leitura pelo 
relator. Afirmou Carlos Eduardo que os vereadores, como qualquer ser humano, não poderiam 
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ser omissos diante daquilo que lhes são colocados como responsabilidade, devendo aos 
vereadores apurarem os fatos, não podendo os vereadores ser omissos nas suas obrigações. 
Disse Carlos Eduardo que uma vez formalizada a denúncia, a Câmara tem que apurar os fatos. 
Lembrou Carlos Eduardo que no Brasil há casos de vereadores que foram omissos em suas 
obrigações e foram responsabilizados pela Justiça, assim, perante a denúncia grave ocorrida 
nesta Casa, foi realizado todo o procedimento e respeitando o Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Guzolândia. Disse Carlos Eduardo que o senhor Prefeito colocou nas redes 
sociais, junto com a base aliada de vereadores, que ele queria que investigasse e que a verdade 
iria prevalecer. Na sequencia Carlos Eduardo disse que foi convocado uma Sessão 
Extraordinária, com a presença de um público considerável, e os Vereadores, por 
unanimidade votaram sobre a abertura do CEI o que gerou o processo de investigação interna. 
Explicou Carlos Eduardo que foi formada uma Comissão Especial de inquérito e nesta 
ocasião, o prefeito, ao mesmo tempo em que mandou investigar, recorreu à Justiça para 
impedir a investigação. Menciono Carlos Eduardo que foi publicado no jornal "Pó 
Auriflama", que a Câmara era incompetente para julgar ou para acompanhar tal denúncia. 
Afirmou Carlos Eduardo que quando uma autoridade chama a outra de incompetente significa 
que o povo é incompetente. Continuou Carlos Eduardo dizendo que o Regimento Interno da 
Câmara foi respeitado e que todos os vereadores possui em mãos esse Regimento Interno, que 
é uma bíblia, ou pelo menos deveria ser um livro de cabeceira para cada Vereador. Disse 
Carlos Eduardo que todo passo tomado pela CEI era um pedido de liminar realizado no fórum 
pelo Prefeito, o que colocou em dúvida sobre o desejo de investigação por parte do Prefeito. 
Continuou Carlos Eduardo dizendo que no dia de hoje quase que o projeto de Resolução não 
entrou na Sessão porque houve um pedido de liminar, que foi negado pela Justiça, isto 
demonstra que os Vereadores têm competência para investigar. Disse Carlos Eduardo que o 
denunciante indicou onde estava o erro, e os vereadores tiveram a força dada pelo povo para 
apurar a situação que ao longo desses 3 (três) meses veio sendo investigado. Disse ainda 
Carlos Eduardo que foi dada a oportunidade de defesa ao Prefeito e em nem uma vez ele 
compareceu, sendo que só foram ouvidos o denunciante e as testemunhas que a CEI entendeu 
serem necessárias. Como presidente da CEI, Carlos Eduardo constatou no portal da 
transparência indícios de irregularidades a partir do no ano de 2013 (dois mil e treze), por 
meio de aumento crescente dos gastos. Finalizou Carlos Eduardo dizendo que o relatório foi 
feito com base em provas e que cada vereador responde por si. O vereador Messias de Brito 
Gondixn disse admirar o trabalho da CEI, ressaltou, no entanto que não o convenceu. Disse 
Messias que o trabalho distorceu os fatos, que havia uma denúncia de irregularidade na 
farmácia municipal e depois veio à denúncia contra o Prefeito, por conta de política. 
Continuou Messias dizendo que o Prefeito deu remédio e prestou contas desses remédios, que 
o povo precisa de remédio, e que quem dá remédio é o médico e não o Prefeito. Disse Messias 
que não se poderia condenar um Prefeito que dá remédio para a população que precisa, ainda 
mais diante da situação da saúde no Brasil. O vereador Donizete Aparecido da Silva disse ser 
o Prefeito ótimo já que concede remédio ao povo. O vereador Osvaldo Xavier disse ser de 
concordo com os demais vereadores e contra o projeto de resolução. O vereador Sidinei 
Soares dos Reis disse que o Ministério Público encaminhou hoje a tarde um documento à 
Câmara onde requereu informações sobre a conclusão da CEI. Frisou Sidinei Soares dos Reis 
que se tratava de uma investigação séria e interessava ao Ministério Público. O vereador 
Messias disse que não era uma preocupação para vereador porque todas as contas do Prefeito 
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foram aprovadas pelo TCESP, pois cabe a este investigar e que se o Tribunal não encontrou 
nada não será o vereador que falará o contrário. O vereador Sidinei Soares dos Reis disse que 
se a CEI incorreu em erro, a Justiça e o Ministério Público vão decidir. Pediu Sidinei Soares 
ao vereador Messias respeito. Submetido em primeira votação foi REJEITADO por 5 
(cinco) a 3 (três) votos. Os vereadores Carlos Eduardo de Carvalho, Cristiano Leonel 
Barbosa e Sidinei Soares dos Reis aprovaram o Projeto de resolução n° 00112020. Os 
vereadores Donizete Aparecido da Silva, Messias de Brito Gondim, Osvaldo Xavier, Paulo 
Roberto Dei Santos e Sebastião Custódio da Silva rejeitaram o Projeto de Resolução n° 
001/2020. Rejeitado o referido Projeto de Resolução n° 001/2020. 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 REJEITADO por 5 (cinco) a 3 (três) votos. Rejeitado o referido 
Projeto de Resolução n° 001/2020. Iniciado o terceiro período da Sessão, ou seja, TRIBUNA 
ESPECIAL, passando-se à EXPLICAÇÃO PESSOAL esta foi utilizada pelo vereador 
Carlos Eduardo onde mencionou acerca das indicações de sua autoria. Disse Carlos Eduardo 
sobre a necessidade de reforço no policiamento do Município, afirmou que o índice de 
violência na cidade aumentou consideravelmente e solicitou ao Presidente que encaminhasse 
ao Prefeito a indicação para as providências cabíveis. Passando a TRIBUNA LIVRE, esta 
restou prejudicada ante a ausência de oradores. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente, agradeceu a presença de todos, informou que aproxima reunião seria realizada no 
dia 26 de fevereiro de 2020, tendo em vista a data comemorativa do carnaval do dia 25 de 
fevereiro e deu por encerrada a presente Sessão, do que para constar, eu SJDINEI SOARES 
DOS REIS, 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, 10 de fevereiro de 2020. 
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