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ATA DA ia (PRIMEIRA) 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 fevereiro 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 GUZOLÂNDIA,, Estado de São Paulo, reuniu-se na sua ia (primeira)
SESSÃO ORDINÁRIA, do Segundo Ano Legislativo da 14a (Décima Quarta) Legislatura,
estavam presentes todos os vereadores. Efetuada a Chamada dos Vereadores de acordo com o
LIVRO DE REGISTRO DE PRESENÇA, fis. n° 104 (cento e quatro), dele verificou-se constar
pela ordem alfabética e cronológica os Senhores (a): ANNIA MONTENEGRO PRADO,
CLOVIS MARTINS, CRISTIANO LEONEL BARBOSA, DONIZETE APARECIDO DA
SILVA, EDEUVAN MACEDO LEITE, MESSIAS DE BRITO GONDIM, RAFAEL DA
SILVA FERREIRA, PAULO ROBERTO DEL SANTOS E SIDNEY CARLOS
GONÇALVES. Estando o Plenário Legalmente constituído, para o início dos trabalhos e
proferindo as palavras SOB A PROTEÇAO DE DEUS, o Senhor Presidente, Vereado,
SIDNEY CARLOS GONÇALVES declarou aberta a referida Sessão e agradeceu a presença de
todos. Iniciado o EXPEDIENTE DO DIA, o vereador Cristiano Leonel Barbosa solicitou a
dispensa da leitura da Ata da Sessão Extraordinária do dia 12 de janeiro de 2022, 01 e 07 de
fevereiro de 2022, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos. Ato contínuo, foi efetuada
a leitura da mensagem n° 08/2021, datada de 08 de fevereiro de 2022, oriunda do Executivo
Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 07/2021 que "INSNTITUI A "SEMANA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE"; a mensagem n° 09/2022,
datada de 08 de fevereiro de 2022, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de
Lei n° 08/2022 que "DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED (DIODO
EMISSOR DE LUZ) NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM NOVOS
LOTEAMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE GUZOLÂNDIA"; a mensagem n° 10/2022, datada de 08 de fevereiro de 2022,
oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 09/2022 que "AUTORIZA
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"; a mensagem n° 11/2022, datada de 08 de fevereiro de 2022, oriunda do
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 10/2022 que "AUTORIZA
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"; a mensagem n° 12/2022, datada de 08 de fevereiro de 2022, oriunda do
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 11/2022 que "DISPÕE SOBRE O
PARCELAMENTO DE DEBITO NA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL"; a mensagem n°
13/2022, datada de 08 de fevereiro de 2022, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o
Projeto de Lei n° 12/2022 que "CONCEDE INDICE DE REVISÃO GERAL AOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"; a mensagem n° 14/2022, datada de 08 de fevereiro de 2022, oriunda do
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 13/2022 que "DISPÕE SOBRE
EXPANSÃO DO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE GUZOLÂNDIA, EM
CONFORMIDADE COM O NOVO LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO"; a mensagem
no 15/2022 5 datada de 08 de fevereiro de 2022 5 oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o
Projeto de Lei no 14/2022 que "AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
ESPECIAIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; a mensagem n° 16/2021, datada de 08 de
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fevereiro de 2022, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei
Complementar n° 04/2022 que "REVOGA LEI COMPLEMENTAR 022, DE 26 DE MAIO
DE 2015"; a proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município de Guzolândia n. 01/2009, datada
de 21 de dezembro de 2021, de autoria da vereadora Annia Montenegro Prado, que "ALTERA
CAPUT E § 30 DO ART. 48 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO N. 01/2009"; a proposta
de Emenda à Lei Orgânica do Município de Guzolândia n. 01/2009, datada de 21 de dezembro de
2021, de autoria do vereador Cristiano Leonel Barbosa, com vereador apoiador Sidney Carlos
Gonçalves que "ACRESCENTA O ART.119/A A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO N.
01/2009 PARA VEDAR A DESCONTINUIDADE IMOTIVADA DE PROJETO,
PROGRAMAS, OBRAS E SERVIÇOS INICIADOS EM GESTÃO ANTERIORES"; o
Projeto de Lei Complementar n° 03/2022, datado de 01 de fevereiro de 2022, oriunda da Câmara
Municipal que "ACRESCENTA O §10 AOS ART. 40 DA LEI COMPLEMENTAR 36/2019
QUE REGULAMENTA O AUXILIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO PODER
LEGISLATIVO"; o Projeto de Lei Complementar n° 05/2021, datado de 10 de fevereiro de
2021, oriundo da Câmara Municipal, que "ALTERA O ANEXO II - TABELA DE
VENCIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR 028/2017"; o Projeto de Resolução n° 03/202 1,
datado de 21 de dezembro de 2022, de autoria da vereadora Annia Montenegro Prado que
"DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ART. 160 DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLANDIA"; a leitura do Ofício GAB n° 82/2001 datado de
29 de dezembro de 2021 5 oriundo do Executivo Municipal, em resposta as indicações n° 73, 74 e
75/2021 5 de autoria dos vereadores Messias de Brito Gondim, Clovis Martins e Cristiano Leonel
Barbosa, encaminhadas pelo ofício GP n° 124/2021; o Requerimento de Informação no 01/2022,
datada de 03 de janeiro de 2022, de autoria do vereador Cristiano Leonel Barbosa, tendo como
vereador apoiador Sidney Carlos Gonçalves Sidney Carlos Gonçalves, para que "SEJA
OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL
INFORMAÇÕES SOBRE A ENTREGA DO PARQUE INDUSTRIAL"; o Requerimento de
Informação no 02/2022, datado de 06 de janeiro de 2022, de autoria da vereadora Annia
Montenegro Prado para que "SEJA OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL INFORMAÇOES SOBRE OS CRÉDITOS ADICIONAIS
ESPECIAIS APROVADOS EM 2021 E RESPECTIVOS CONVÊNIOS"; o Requerimento
de Informação n° 03/2022, datado de 12 de janeiro de 2022, de autoria da vereadora Annia
Montenegro Prado para que "SEJA OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR 01/20229 QUE CONCEDE AUXILIO - ALIMENTAÇÃO AOS
SERVIDORES DO EXECUTIVO"; o Requerimento de Informação n° 04/2022, datado de 12
de janeiro de 2022, de autoria da vereadora Annia Montenegro Prado para que "SEJA
OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL
INFORMAÇÕES SOBRE A AUSÊNCIA DE MÉDICO NO POSTO SE SAÚDE DA
CIDADE NO DIA 11/01/202211; o Requerimento de Informação n° 05/2022, datado de 19 de
janeiro de 2022, de autoria da vereadora Annia Montenegro Prado para que "SEJA OFICIADO
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL INFORMAÇÕES SOBRE
OS SERVIDORES APOSENTADOS QUE PERMANECEM NO CARGO PÚBLICO"; o
Requerimento de Informação n° 06/2022, datado de 12 de janeiro de 2022 5 de autoria da
vereadora Annia Montenegro Prado para que "SEJA OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIDORES
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APOSENTADOS QUE PERMANECEM NO CARGO PÚBLICO, QUE CONFIRME A
NATUREZA JURÍDICA DO VINCULO DESSES SERVIDORES COM O MUNICÍPIO E
QUAIS MEDIDAS ESTÃO SENDO TOMADAS PARA O DESLIGAMENTO DESSES
APOSENTADOS DOS QUADROS DE SERVIDORES DA PREFEITURA"; o
Requerimento de Informação n° 07/2022, datada de 08 de fevereiro de 2022, de autoria do
vereador Cristiano Leonel Barbosa, tendo como vereador apoiador Sidney Carlos Gonçalves
Sidney Carlos Gonçalves, para que "SEJA OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL INFORMAÇÕES O APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA;
QUANTO AOS MOTIVOS PELOS QUAIS NOSSO POSTO DE SAÚDE ESTA SEM ESSE
SERVIÇO E AS PROVIDÊNCIAS ESTÃO SENDO ADOTADAS PELO PODER
EXECUTIVO PARA NORMALIZAR A SITUAÇÃO"; a leitura do ofício GAB n° 03/2022,
datado de 24 de janeiro de 2022, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao
Requerimento de Informação n.° 01/2022, oriundo do vereador Sidney Carlos Gonçalves e
vereador apoiador Cristiano Leonel Barbosa de 03 de janeiro de 2022; o ofício GAB no 04/2022,
datado de 24 de janeiro de 2022, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao
Requerimento de Informação n.° 02/2022, oriundo da vereadora Annia Montenegro Prado de 06
de janeiro de 2022; o ofício GAB no 07/2022, datado de 31 de janeiro de 2022, de autoria do
Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento de Informação n.° 03/2022, oriundo da
vereadora Annia Montenegro Prado de 12 de janeiro de 2022; o ofício GAB n° 10/2022, datado
de 04 de fevereiro de 2022, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento de
Informação n.° 04/2022, oriundo da vereadora Annia Montenegro Prado de 12 de janeiro de
2022; o ofício GAB n° 08/2022, datado de 31 de janeiro de 2022, de autoria do Executivo
Municipal, em resposta ao Requerimento de Informação n.° 05/2022, oriundo da vereadora
Annia Montenegro Prado de 19 de janeiro de 2022; a indicação n° 01/2022, datada de 03 de
janeiro de 2022, de autoria do vereador Sidney Carlos Gonçalves, tendo como vereador apoiador
Cristiano Leonel Barbosa, para que "SEJA OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE CONCEDA AUMENTO SALARIAL AOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUZOLÂNDIA"; a indicação n° 02/2022,
datada de 10 de janeiro de 2022, de autoria do vereador Annia Montenegro Prado, tendo como
vereador apoiador Rafael da Silva Ferreira para que "SEJA OFICIADO AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE SEJA
ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 35/2019 QUE INSTITUIU DO AUXÍLIOALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO"; a indicação n° 03/2022,
datada de 10 de janeiro de 2022, de autoria do vereador Messias de Brito Gondim, para que
"SEJA OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA
QUE PROVIDENCIE REPAROS CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO"; a
indicação no 04/2022, datada de 11 de janeiro de 2022, de autoria do vereador Rafael da Silva
Ferreira, para que "SEJA OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO
MIJNICIPAI. PARA 0111 N4ANIFEÇTV INTRRPR.R.R PM ADFRIR AO PRO.IFTO DO

GOVERNO ESTADUAL "MEU PET CONTANIER"; a indicação no 05/2022, datada de 04
de fevereiro de 2022, de autoria do vereador Edeuvan Macedo Leite, para que "SEJA
OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE
PROVIDENCIE REPAROS NA CRECHE ANA MARIA TIM CEZÁRIO"; a indicação n°
06/2022, datada de 11 de fevereiro de 2022, de autoria da vereadora Annia Montenegro Prado,
para que "SEJA OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL
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PARA QUE PROVIDENCIE A COMPRA E DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES
ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO" e a indicação n°
07/2022, datada de 02 de fevereiro de 2021, de autoria do vereador Rafael da Silva Ferreira, para
que "SEJA OFICIADO A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA QUE
ANALISE A POSSIBILIDADE DE CONTRATAR UM ASSESSOR DE IMPRENSA".
Terminada a leitura do expediente do dia, ficou franqueada a palavra aos Senhores Vereadores, a
qual foi utilizada pela vereadora Annia Montenegro Prado onde mencionou que estava novamente
ocorrendo abuso do regime de urgência. Disse Annia que não verificava urgência nos projetos de
Lei n° 08, 13, 07 e que a situação vinha ocorrendo desde o ano passado. Informou Annia, que na
próxima sessão seria votado projeto de sua autoria para mudar o regime de urgência, ocasião em
que solicitava o apoio de todos. O vereador Edeuvan Macedo Leite disse que esperava
providências por parte do prefeito quanto a sua indicação, já que o local para abrigar crianças
deveria estar adequado, com local para realizar troca e local para recreação das crianças. Disse
Edeuvan, que as televisões da creche possuíam apenas um canal para interação das crianças, que
só passavam notícias de crimes. O presidente Sidney disse que todas as indicações realizadas
foram encaminhadas sendo que as repostas pelo executivo deverão ser elaboradas e satisfatórias
aos nobres. Iniciando o Período da ORDEM DO DIA, foi colocado em Única Discussão o
REGIME DE URGÊNCIA das mensagens n° 08/2022 a 14/2022, oriunda do Executivo
Municipal, das quais 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 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'07/2022, que INSNTITUI A "SEMANA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
E SUSTENTABILIDADE", submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos
Senhores Vereadores, foi utilizada pelo presidente Sidney Carlos Gonçalves onde explicou que o
projeto visa implementação da semana municipal de agricultura e sustentabilidade no município,
para o desenvolvimento de práticas sustentáveis no campo, através de eventos visando capacitar e
incentivar a adoção de práticas sustentáveis pelos produtores rurais. 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°
07/2022. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei n° 08/2022, que
"DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED (DIODO EMISSOR DE
LUZ) NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM NOVOS LOTEAMENTOS E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE
GUZOLÂNDIA.". submetido em primeira discusso. sendo 9 palavra frnquead os senhores
vereadores, da qual foi utilizada pelo presidente Sidney Carlos Gonçalves onde explicou que o
presente projeto já foi apreciado por esta casa o ano passado e que diante da necessidade de
inclusão de requisitos acerca das lâmpadas de lcd, retornava a esta casa para apreciação. O
vereador Cristiano indagou ao presidente se os benefícios do projeto atingiriam aos donos dos
loteamentos e a Prefeitura. O presidente disse que a prefeitura também seria beneficiada.
Submetido em primeira votação foi APROVADO por unanimidade de Votos. Ato contínuo foi o
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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° 08/2022. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de
Lei n° 09/2022, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE
CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E DAS OUTRAS PROVIDENCIAS", submetido em
primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, foi utilizada peio
presidente Sidney Carlos Gonçalves onde explicou que o Prefeito visava à autorização legislativa
para abertura de créditos adicionais especiais, no valor de até R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil
reais) destinados a implantação do Projeto Cozinhalimento, visando o desenvolvimento de ações
voltadas ao fortalecimento de cadeias produtivas, à geração de emprego e renda, à formação
profissional, à educação e conscientização de práticas alimentares saudáveis. 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° 09/2022. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei n° 10/2022,
que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
ADICIONAIS ESPECIAIS E DAS OUTRAS PROVIDENCIAS", 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 créditos adicionais especiais, no valor de até R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais)
destinados execução de melhorias no sistema de drenagem com interceptação em rede de galerias
de águas pluviais na rua Deolindo de Souza Lima. O vereador Cristiano indagou se a melhoria
seria aplicada na obra realizada anteriormente. O presidente disse que a obra fora realizada
irregular e que diante disso a água estava voltando dentro da casa de um munícipe e que o projeto
pretendia aumentar a boca de lobo na Avenida Paschoal Guzzo. 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°
10/2022. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei n° 11/2022,
"DISPOE SOBRE O PARCELAMENTO DE DEBITO NA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL",
submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, foi
utilizada pelo presidente Sidney Carlos Gonçalves onde explicou que o projeto visa conceder o
parcelamento do débito inscrito na dívida ativa até o exercício de 2021, em até 8 parcelas mensais
e sucessivas, desde que as parcelas não sejam inferiores a R$ 30,00 (trinta reais), inclusive os
débitos ajuizados no Fórum da Comarca, que diante da primeira parcela quitada, será pleiteado a
suspensão do feito até a ultimação do pagamento parcelado. Submetido em primeira votaeo 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°
11/2022. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei n° 12/2022,
"CONCEDE INDICE DE REVISÃO GERAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER
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EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira
discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, foi utilizada pelo presidente
Sidney Carlos Gonçalves onde explicou o projeto visa à concessão de índice de revisão geral aos
servidores públicos municipais no percentual de 10,16% (dez inteiros e dezesseis centésimo por
cento). O vereador Messias lembrou sobre o questionamento realizado em sessão passada acerca
da possibilidade de ser lançado no holerite do servidor um bônus. Afirmou Messias que se criasse
o bônus, concordaria com o porcentual enviado pelo prefeito, já que este índice utilizado não
repõe salário de ninguém. Disse messias que deveria ocorrer bom senso já que o percentual da
folha da prefeitura estava no percentual de 42% (quarenta e dois por cento). Por fim, Messias disse
que o prefeito estava muito ausente na Administração, que deveria ser mais participativo e que
nem realiza atendimento ou realiza reuniões com os vereadores. O presidente Sidney Carlos
solicitou ao vereador Messias que realizasse indicação no sentido de se pleitear ao prefeito as
reivindicações para todos os vereadores assinarem de forma a configurar maior segurança e
cobrança. Messias disse que já realizou a indicação e que não concordou com a explicação
concedida pelo executivo. O vereador Paulo sugeriu a realização de reunião com o executivo para
não ficar com conversa desencontrada. O vereador Edeuvan lembrou que o bônus de 2 (dois) mil
reais, não poderia ser concedido no ano passado e que seria concedido este ano, mas que ainda não
foi cogitado. 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° 12/2022. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi
o Projeto de Lei n° 13/2022, "DISPOE SOBRE EXPANSÃO DO PERIMETRO URBANO DA
CIDADE DE GUZOLANDIA, EM CONFORMIDADE COM O NOVO LEVANTAMENTO
PLANIMÉTRICO"; submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos
Senhores Vereadores, foi utilizada pelo presidente Sidney Carlos Gonçalves onde explicou o
projeto visa a expansão do perímetro urbano do espaço próximo à fábrica "Confecções Guzzo".
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° 13/2022. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de
Lei n° 14/2022, "AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; submetido em primeira discussão, sendo a palavra
franqueada aos Senhores Vereadores, foi utilizada pelo presidente Sidney Carlos Gonçalves onde
explicou O projeto visa a expansão do perímetro urbano do espaço próximo à fábrica "Confecções
Guzzo". 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 no houve manifestação. Submetido

em segunda votação foi o mesmo APROVADO por unanimidade de votos do Plenário.
Aprovado o referido Projeto de Lei n° 1 4/2 022. Iniciado o terceiro período da Sessão, ou seja,
TRIBUNA ESPECIAL, passando-se à EXPLICAÇÃO PESSOAL, foi utilizada pelo vereador
Messias onde fez a indagação à vereadora e médica doutora Annia, sobre a quantidade de paciente
que um médico generalista conseguiria atender em um período de quatro horas. A vereadora disse
que segundo a OMS cada consulta deveria durar pelo menos 1 5(quinze) minutos, e que, no
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entanto, não havia nenhuma uma lei determinando um tempo de atendimento. O vereador Messias
disse que a prestação de serviço deveria ser com eficiência. A vereadora Annia disse que a
demanda era grande e não dava para o médico atender 40 (quarenta) pacientes em 4 (quatro)
horas. Explicou Annia que no SUS existe o trabalho com atendimento agendado e de urgência. O
vereador Messias disse que o doutor Sérgio atendeu em 17 (dezessete) dias mais de 800
(oitocentos) pacientes e que deveria haver a contratação de outro médico porque não havia
profissional que aguentasse este número. A vereadora Annia afirmou que já foi aprovado por esta
Casa muita abertura de crédito adicional especial para a área da saúde e que deveria ter contratado
mais médico. Disse Annia que os projetos não descreviam certo sobre o que se tratava e por
consequência, não se conseguia fiscalizar e cobrar. Afirmou Annia sobre a necessidade de se fazer
uma indicação para o prefeito sanar a questão. O vereador Cristiano disse que o posto de saúde
precisava de médico e funcionários. Mencionou ainda Cristiano, que era a favor da revogação da
lei dos aposentados pois assim, o prefeito poderia contratar mais servidores. Informou Cristiano
que esteve no posto de saúde no horário de almoço e verificou o descaso, por parte dos
funcionários, em se conceder uma satisfação à população que aguardava atendimento. Afirmou
Cristiano que a mencionada situação não justificava o comportamento do doutor Sérgio, que
estavam cuidando de seres humanos que necessitavam de atendimento. No tocante ao projeto de
lei que visava dispensar os aposentados, Cristiano disse concordar por possuírem uma garantia de
rendimentos. O vereador Messias disse que a Administração iria perder bons servidores e não iria
repor a capacidade. Afirmou Messias que a prefeitura possuía um número grande de servidores
sendo esse um despropósito, e que não havia gente fiscalizando esses servidores. O vereador
Cristiano disse que havia pessoas qualificadas em nossa cidade para ocupar qualquer cargo na
prefeitura, que não fazia política, que estava como vereador para trabalhar pela cidade. O vereador
Sidney Carlos disse que se a situação era ilegal havia a necessidade de corrigir. Informou Sidney
Carlos que após a realização do concurso para o jurídico do legislativo, a Casa passou a ter
informações e respaldo jurídico, de forma a existir consciência e conhecimento sobre o objeto a
ser votado. O vereador Clovis disse discordar do vereador Messias pois entendia que todo
profissional no início da prestação de serviço não possuía o mesmo conhecimento quando próximo
à aposentadoria, e que deveria existir a chance para os jovens serem bons profissionais. O
vereador Messias indagou sobre a segurança acerca a demissão dos servidores, se não ocorreria
prejuízo para a prefeitura. Indagou Messias sobre a autoria do projeto, qual o número de
servidores que seriam abrangidos pelo projeto de lei. O presidente Sidney Carlos disse que o
projeto era da prefeitura e solicitou à procuradora Doutora Juliana que explicasse. A procuradora
Juliana disse que o vereador Messias deveria ter recebido informação equivocada. Informou a
procuradora que a Lei Complementar n. 22 era legal, mas não sabia que a Lei Orgânica Municipal
possuía um artigo que proibia o acúmulo de proventos de aposentadoria do regime geral com
remuneração de cargo efetivo. Com esta proibição, disse a procuradora, todos os aposentados que
permaneceram no cargo, estavam de forma ilegal. Informou a procuradora que houve uma
denúncia na Cmara no ano passado referente a essa situaco. protocolada pelo Senhor vereador

Clóvis, e que foi enviado ao Ministério Público, e que o prefeito não precisava aguardar decisão
judicial para tomar medidas ante a independência das instâncias. Afirmou a procuradora que a
exoneração dos aposentados e o retorno por decisão judicial não levaria a quebra da prefeitura,
que não era de conhecimento qual medida o prefeito iria tomar com relação ao assunto, que apenas
enviou a projeto de lei para revogação da Lei Complementar n. 22. O vereador Cristiano indagou à
procuradora sobre a permanência no cargo de alguns aposentados se houvesse sido alterado a Lei
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Orgânica Municipal. A procuradora disse que se tivesse sido alterado a Lei Orgânica Municipal o
cenário seria outro. Passando a TRIBUNA LIVRE, o presidente informou que informo que o
tempo reservado é de quinze minutos, improrrogável. Informou o presidente que de acordo com o
artigo 184 de Regimento Interno o orador deveria se pronunciar em termos respeitosos e em
termos compatíveis com a dignidade e decoro da Câmara, respondendo pessoal e civilmente por
suas palavras. Na sequência, convidou o senhor vice-prefeito Edson Botelho de Carvalho para que
fizesse uso da tribuna. O vice-prefeito Edson agradeceu a oportunidade e disse que estava muito à
vontade na Casa por já ter feito parte desse Poder em outras Legislaturas. Informou Edson que
estava fazendo uso da tribuna para explicar à toda população a sua condição de vice-prefeito.
Disse Edson que no dia da posse mencionou ao prefeito que estava do seu lado para tudo, que
estava à disposição para ajudar. Disse Edson que a única coisa que ouviu foi fofoca de bar no
sentido de que estava pedido cargo remunerado junto ao executivo. Afirmou Edson que não
precisava de cargo remunerado pois possuía o salário de vice, que sempre esteve disponível em
prol da cidade, que já realizou várias atividades sem ganhar nada. Continuou Edson dizendo que
na campanha eleitoral trabalhou junto com o prefeito, que apresentaram o plano de governo à
população, mas que na formação da diretoria não foi consultado sendo que sempre se posicionou
com ética se colocou como vice. Afirmou Edson que estava em uma situação muito ruim, que ao
chegar em lugares na cidade estava tendo que responder por todas as coisas erradas dessa
administração, sem poder fazer nada por não participar da administração. Afirmou Edson que o
município estava passando por uma crise política e administrativa e que deveria ser analisado os
acontecimentos dentro da administração como perda emendas, com deputados sem êxito na
inserção de dinheiro no município. Edson disse que quem estava mandando não possuía
conhecimento, que pela manhã era uma ordem e a tarde era outra. Mencionou Edson que por ser
pobre o município, não era possível tocá-lo apenas com o fundo municipal, que o prefeito apenas
embargou obra do ex-prefeito e não fez nenhuma obra no município, que as demais cidades do
Estado estão desenvolvendo e Guzolândia estava parada. Continuou Edson dizendo que estava
rompendo com o prefeito oficialmente, mas que jamais iria romper com o município. Disse ainda
Edson que o prefeito teria que assumir as suas responsabilidades e parar de ficar culpando os
funcionários e que os vereadores precisavam verificar quem estava administrando. Afirmou Edson
que muitos dos diretores nem moravam na cidade e não sabiam das necessidades da população,
que o prefeito precisava ser mais humilde e disposto a ouvir os demais, inclusive aos vereadores.
Afirmou ainda Edson que não havia oposição na Câmara e mesmo assim o prefeito não conseguia
fazer nada em favor do município. Esclareceu Edson que após a renúncia do prefeito no partido foi
realizado uma reunião com os integrantes onde constou a dificuldade que vem passando o
município. Registrou Edson a dificuldade que possui em andar nas ruas sem ser cobrado pela
população. Solicitou Edson aos vereadores a realização de um pacto, para tomarem atitudes
concretas. Alertou Edson que a forma como era realizada a sessão não transmitia a informação
para a população e a população precisava ser informada sobre o que estava acontecendo.
ÁpreRentou o vice-prefeito, apoio aos vereadores para buscar recursos à cidade. Observou Fdson

que a deputada Renata Abreu já deu muitas emendas ao município e abriu o seu gabinete ao
prefeito, sendo que a atitude desse foi a de sair do partido no momento em que a deputada mais
precisava. Finalizou Edson dizendo que os vereadores não possuíam gabinete para atender o povo
e solicitou que fossem para as ruas e conversassem com as pessoas e posteriormente cobrassem do
prefeito. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, agradeceu a presença de todos,
informou a Câmara Municipal se reunirá em Sessão Extraordinária no dia 10 de fevereiro de 2022
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e deu por encerrada a presente Sessão, do que para constar, eu RAFAEL DA SILVA
•FERREIRA, exerci as funções de Primeira Secretária 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 2022.
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