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ATA DA 5a  (QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 20  (SEGUNDO) ANO LEGISLATIVO 

DA 14  (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA DA EGRÉGIA CAMARA MUNICIPAL DE 
GUZOLÂNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO. 
Às 20:00(vinte) horas do dia 11 (onze) de abril 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 CAMARA 

MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Estado de São Paulo, reuniu-se na sua 5' (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, fis. n° 112 (cento e doze), 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, 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, Vereador, SIDNEY CARLOS GONÇALVES 
declarou aberta a referida sessão, informou que no dia no dia 12 de abril, às 14h, iria ocorrer na 
Câmara Municipal, a Audiência Pública, para tratar da Lei de Diretrizes Orçamentária para o 
exercício de 2023, pela Prefeitura Municipal. Por fim, agradeceu a presença do vice-prefeito, de 
todos os 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 12 de março de 2022, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, foi 
efetuada a leitura da mensagem n° 25/2022 datada de 07 de abril de 2022, em Regime de 
Urgência, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 21/2022 que 
"AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; da mensagem n° 26/2022 datada de 07 de abril de 2022, em Regime de 
Urgência, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 22/2022 que 
"AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; a mensagem n° 23/2022, datada de 23 de março de 2022, oriunda do 
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 19/2022 que "ALTERA DISPOSIÇÃO 
DA LEI MUNICIPAL N° 1349/200911; o Substitutivo n. 01/2022, de autoria da Comissão de 
Justiça e Redação, ao Projeto de Lei n° 20/2022 com a ementa "ALTERA O ANEXO II DA 
LEI ORDINÁRIA N. 840/200111; a leitura do Ofício GAB no 35/2022 datado de 01 de abril de 
2022, oriundo do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento de Informação n° 
10/2022, de autoria da vereadora Annia Montenegro Prado, encaminhado pelo ofício GP n° 
39/2022; a leitura do Ofício GAB n° 36/2022 datado de 04 de abril de 2022, oriundo do Executivo 
Municipal, em resposta a Indicação n° 08/2022, n. 09/2022, n. 10/2022 de autoria da vereadora 
Annia Montenegro Prado e do vereador Messias de Brito Gondim, encaminhadas pelo oficio GP 
n° 31/2022; a leitura do Ofício GAB no 37/2022 datado de 04 de abril de 2021)  oriundo do 
Fxecutivo Municipal, em resposta as lndicaões n° 11. 12. 13. 15 e 16/2022. de autoria dos 
vereadores Edeuvan Macedo Leite, Rafael da Silva Ferreira, Paulo Roberto Dei Santos, Clovis 
Martins e Cristiano Leonel Barbosa, encaminhado pelo oficio GP no 36/2022; a leitura do Oficio 
,GAB n° 39/2022 datado de 11 de abril de 2022, oriundo do Executivo Municipal, em resposta as 
Indicações no 14, 18, 19, 20, 21 e 22/2022, de autoria dos vereadores Donizete Aparecido da 
Silva, Cristiano Leonel Barbosa, Rafael da Silva Ferreira e Clovis Martins, encaminhado pelo 
ofício GP n° 42/2022; a leitura do Requerimento de Informação n. 14/2022, datado de 04 de 
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abril de 2022, oriundo do vereador Cristiano Leonel Barbosa, para que esclareça: "AQUISIÇÃO 
DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA 
CIDADE"; a leitura do Requerimento de Informação n. 15/2022, datado de 01 de abril de 2022, 
oriundo da vereadora Annia Montenegro Prado, para que informe as medidas administrativas 
sobre: "APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE POSTURA DO MUNICÍPIO, LEI 
COMPLEMENTAR N. 17/2014, ART. 35 E SEGUINTES"; a leitura do Requerimento de 
Informação n. 16/2022, datado de 04 de abril de 2022, oriundo do vereador Cristiano Leonel 

Barbosa, para: "INFORMAR EM QUE FASE ESTÁ O PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO 
DE UNIFORME ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 
202299; a leitura do Requerimento de Informação n. 17/2022, datado de 07 de abril de 2022, 
oriundo do vereador Edeuvan Macedo Leite, para que esclareça: "INSTALAÇÃO DE 
RASTREADOR QUE CONTROLA VELOCIDADE E TRAJETO NOS VEÍCULOS 
DESTINADOS AO USO DOS AGENTES POLÍTICOS"; a indicação n° 23/2022, datada de 
07 de abril de 2022, de autoria do vereador Donizete Aparecido da Silva para que "SEJA 
OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE 
CRIE HORTO FLORESTAL NO MUNICÍPIO"; a indicação n° 24/2022, datada de 07 de 
abril de 20225  de autoria do vereador Clovis Martins, para que "SEJA OFICIADO AO 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE SEJA 
REGULAMENTADA A FUNÇÃO DE BRIGADISTA E CONCESSÃO DE 
GRATIFICAÇÃO"; a indicação n° 25/2022, datada de 07 de abril de 2022, de autoria do 
vereador Edeuvan Macedo Leite, para que "SEJA OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE SEJA REALIZADA A FISCALIZAÇÃO 
QUANTO DA REGULARIDADE DA COMERCIALIZAÇÃO DO VENENO 
"CHUMBINHO" NO COMÉRCIO LOCAL, CONFOME LEI FEDERAL 7802/89"; a 
indicação n° 26/2022, datada de 07 de abril de 2022, de autoria do vereador Paulo Roberto Dei 
Santos, para que "SEJA OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL PARA QUE ELABORE PROJETO SOCIAL, EM SISTEMA DE MUTIRÃO 
VISANDO PROFISSIONALIZAR OS INTERESSADOS EM SERVIÇOS DE PEDREIRO 
E AUXILIAR PESSOAS DO MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE REPAROS E 
PEQUENAS REFORMAS EM SUAS RESIDÊNCIAS"; a indicação n° 272022, datada de 07 
de abril de 2022, de autoria do vereador Rafael da Silva Ferreira, para que "SEJA OFICIADO 
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE SEJA 
REALIZE A AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS NOVO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS 
QUE FREQUENTAM O ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO NA CIDADE DE JALES". 
Iniciando o Período da ORDEM DO DIA, foi colocado em Única Discussão o REGIME DE 
URGÊNCIA da mensagem n° 23/2022, oriunda do Executivo Municipal, que apresentou o 
projeto n° 19/202 e da mensagem n° 24/2022, oriunda do Executivo Municipal, que apresentou o 
projeto n° 20/2022, da qual franqueada a palavra aos senhores vereadores, restou prejudicada ante 
a anncia de oradores. guhmetido em Única Votaç2c o RE(TIT'íE DE URCNCIA 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° 21/2022, que "AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a 
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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$ 
1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) para o recapeamento asfáltico nas ruas: Vitório 
Troleis, Antônio Antunes, João Marino, Francisco Belati, Manoel Candido da Silva, João Calefi, 
Valentim Maschio, Antônio Palharini, Augusto Donegar, Constantino Rodrigues, Giordano Dei 
Santos, Francisco Medina, Romeu Ronqui, Ozório Marques, Nelson Chiari e Lino Tasca. O 
vereador Messias de Brito Gondim, mencionou que se tratava de projeto de grande importância ao 
município e sugeriu que fosse realizado o recapeamento asfáltico na rua Cabo Miranda. O 
presidente Sidney Carlos mencionou que um milhão seria decorrente do convênio e seiscentos mil 
seria referente a contrapartida do município. Submetido em primeira votação foi APROVADO 
por unanimidade de Votos. Foi concedido a oportunidade para Comissão de Justiça e Redação 
apresentar substitutivo ou emenda, restando essa prejudicada. APROVADO por unanimidade de 
Votos, em primeira votação o projeto de lei n° 21/2022. 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. Foi concedido a oportunidade para 
apresentar substitutivo ou emenda, a qual restou prejudicada, pois não houve manifestação. 
Aprovado o referido Projeto de Lei n° 21/2022, com a redação final. Prosseguindo o período da 
ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei n° 22/2022, que "AUTORIZA ABERTURA DE 
CRÉDITO 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$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a reforma e adequação do prédio 
público CCI "Sebastião Zacarias Duarte" O vereador Messias disse que realizou uma indicação a 
respeito do projeto e o prefeito atendeu ao pedido. Submetido em primeira votação foi 
APROVADO por unanimidade de Votos. Foi concedido a oportunidade para Comissão de Justiça 
e Redação apresentar substitutivo ou emenda, restando essa prejudicada. APROVADO por 
unanimidade de Votos, em primeira votação o projeto de lei n° 22/2022. Ato contínuo foi o projeto 
em pauta submetido em segunda discussão, da qual ficou franqueada a palavra aos Senhores 
Vereadores, a qual restou prejudicada, pois não houve manifestação. Submetido em segunda 
votação foi o mesmo APROVADO por unanimidade de votos do Plenário. Foi concedido a 
oportunidade para apresentar substitutivo ou emenda, a qual restou prejudicada, pois não houve 
manifestação. Aprovado o referido Projeto de Lei n° 22/2022, com a redação final. Prosseguindo o 
período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei n° 19/2022, que ALTERA DISPOSIÇÃO DA 
LEI MUNICIPAL N. 1349/200911, submetido em segunda discussão, sendo a palavra 
franqueada aos Senhores Vereadores, foi utilizada pelo presidente Sidney Carlos Gonçalves onde 
explicou que o projeto visava alteração do número de parcelas de 72 (setenta e dois) para 84 
(oitenta e quatro) meses, aos servidores públicos efetivos e ou em comissão da prefeitura que, 
reaIiasem emprtimos em instituições financeiras mediante averhaço em folha de pagamento. 
Submetido em segunda votação foi APROVADO por unanimidade de Votos. Aprovado o 
referido Projeto de Lei n° 1 9/2022.Foi concedido a oportunidade para apresentação de substitutivo 
ou emenda, a qual restou prejudicada, pois não houve manifestação. Foi informado que o projeto 
ficaria em pauta durante 2 (dois) dias para recebimento de emendas de redação. Prosseguindo o 
período da ORDEM DO DIA, foi submetido em segunda discussão o substitutivo n. 01/2022 ao 
Projeto de Lei 20/2022 pela Comissão de Justiça e Redação, com a seguinte redação 
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"ALTERA O ANEXO II DA LEI ORDINÁRIA N. 840/2001", sendo a palavra franqueada aos 
Senhores Vereadores, foi utilizada pelo presidente Sidney Carlos Gonçalves onde explicou que o 
substitutivo, visava apenas adequar a forma de elaboração do projeto pois já possuía lei tratando 
sobre o assunto, não deveria ser tratada em norma separada. Explicou Sidney Carlos que na 
essência, o projeto permanecia o mesmo. Submetido em segunda votação foi APROVADO por 
unanimidade de Votos. Foi informado que o projeto permaneceria em pauta durante dois dias para 
recebimento de emendas de redação. Iniciado o terceiro período da Sessão, ou seja, TRIBUNA 
ESPECIAL, passando-se à EXPLICAÇÃO PESSOAL, foi utilizada pelo vereador Cristiano 
Leonel Barbosa, onde parabenizou o prefeito pelos projetos iniciados no município, agradeceu a 
realização do curso que será aplicado no município pelo SENAC, realizou observação quanto ao 
horário das aulas e sugeriu que fosse o mesmo alterado para atender um número maior de jovens 
que se encontram no mesmo período, dentro da escola, estudando. Afirmou Cristiano que caso não 
houvesse mudança na prestação de serviço, iria passar a nomear os auxiliares do prefeito que não 
estavam atuando em prol no município. Disse Cristiano que o anfiteatro municipal estava em 
completo abandono, com muito mato ao seu redor, de forma a colocar em risco a saúde das 
pequenas crianças que frequentam a creche. O vereador Messias mencionou sobre a resposta 
enviada pelo executivo a respeito da sua indicação e mostrou-se esperançoso uma vez que a 
indicação seria encaminhada ao departamento da educação. Passando a TRIBUNA LIVRE, o 
presidente informou sobre as normas aplicáveis nesta parte da sessão e concedeu a palavra ao 
vice-prefeito Edson Botelho de Carvalho. O vice-prefeito Edson Botelho de Carvalho disse que 
estava mais uma vez no melhor lugar para fazer uso das palavras, para explicar à população que 
não estava tendo o reconhecimento para atuar como vice-prefeito. Disse Edson que o senhor 
prefeito estava fazendo uma administração pessoal, sendo do currículo desse desprezar o vice-
prefeito e companheiros políticos. Mencionou Edson que estava na tribuna para fazer um alerta 
sobre o que a Administração. Afirmou o vice-prefeito que não era apenas cuidar do mato ou 
pintura, que havia inércia por parte do prefeito. Disse Edson que o prefeito realizou um show na 
cidade e que o nome do vice-prefeito foi proibido de ser mencionado, que durante a show houve 
muitas irregularidades, inclusive por parte dos seguranças contratados pela prefeitura, que o seu 
amigo Jorjão foi espancado, sendo que até estes dias não conseguia trabalhar. Lembrou Edson que 
estava tendo problemas no comércio local devido a prefeitura ter realizado um kit alimentação que 
perante a Lei era legal, mas para o comércio, não. Aludiu Edson sobre a reclamação do 
controlador interno de que não podia participar da licitação ante a dificuldade imposta pelo 
prefeito e que este, por sua vez, dizia que não podia trabalhar devido ao controlador interno. 
Continuo Edson, dizendo que o próprio prefeito mencionou que os diretores não estavam 
respondendo com o trabalho. Mencionou Edson que o prefeito quem era o administrador, sendo 
que cabia a ele mandar os diretores desenvolver o trabalho. Finalizou Edson dizendo que não 
aceitaria a posição que o prefeito o colocou, qual seja, a de isolamento, que não iria ficar na 
inércia, que não queria ficar apenas recebendo o salário, que iria trabalhar em prol do povo. Tendo 

-.,;st--i o tcmpo, o pr,sdente informou sobre o excesso de prazo ao vice-prefeito. Nada mais 

havendo a tratar, o Senhor Presidente, agradeceu a presença de todos, informou a Câmara 
Municipal que reuniria em sessão ordinária no dia 25 de abril de 2022 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, 11 s r .'.ril de 2022. 
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