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ATA DA 8' (OITAVA) 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 25 (vinte e cinco) de maio 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 GUZOLÂNDIA, Estado de São Paulo, reuniu-se na sua 8 

(oitava) 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° ii 7 (cento e dezessete), 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 
BRITØ.GONDIM, PAULO ROBERTO DEL SANTOS, RAFAEL DA SILVA FERREIRA e 
SIDNEY CARLOS GONÇALVES. Estando o Plenário Legalmente constituído, para o início 
dos trailhos e proferindo as palavras SOB A PROTEÇÃO DE DEUS, o Senhor Presidente, 
SIDNEY CARLOS GONÇALVES declarou aberta a referida sessão. Por fim, 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 das atas da sessão ordinária do 
dia 10. de maio de 2022 e da sessão extraordinária do dia 20 de maio de 2022, a qual foi aprovada 
por unanimidade de votos. Ato contínuo, foi efetuada a leitura da mensagem n° 28/2022 datada de 
06 do, maio de 2022, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 24/2022 
que "AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAS E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS"; a mensagem n° 29/2022 datada de 06 de maio de 2022, oriunda do 
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 25/2022 que "DISPOE SOBRE A 
CRIAÇÃO DO CONSELHO E O FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; mensagem n° 32/2022 datada de 23 de maio de 2022, 
oriunda do Executivo Municipal, em Regime de Urgência, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 
29/2022 que "AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS"; mensagem n° 33/2022 datada de 23 de maio de 2022, oriunda do 
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 30/2022 que "AUTORIZA 
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; a leitura do Projeto de Lei Complementar n° 08/2022, datado de 20 de 
abril de 2022, de autoria dos vereadores Annia Montenegro Prado, Clovis Martins, Cristiano 
Leonel Barbosa, Donizete Aparecido da Silva, Edeuvan Macedo Leite, Messias de Brito Gondim, 
Paulo Roberto Dei Santos, Rafael da Silva Ferreira e Sidney Carlos Gonçalves que "ALTERA A 
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 28/2017"; a leitura do Projeto de Resolução n° 
02/2022, datado de 20 de abril de 2022, de autoria dos vereadores Annia Montenegro Prado, 
Clovis Martins, Cristiano Leonel Barbosa, Donizete Aparecido da Silva, Edeuvan Macedo Leite, 
Messias de Brito Gondim, Paulo Roberto Dei santos, Rafael da Silva Ferreira e Sidney Carlos 
Gonçalves que "ALTERA O ARTIGO 70  DA RESOLUÇÃO N. 01/20101),); a leitura do Projeto 
de Lei Ordinária n° 26/2022, datado de 02 de maio de 2022, de autoria do vereador Messias de 
Brito Gondim que "ALTERA O INCISO VII, ART. 20  DA LEI 1349/2009; REVOGA-SE A 
LEI 2202/202299; a leitura do Projeto de Lei Resolução n° 03/2022, datado de 20 de maio de 
2022, de autoria da Mesa Legislativa que "REGULAMENTA A LEI 14.133 DE 2021 QUE 
DISPOE SOBRE LICITAÇÃO E CONTRATO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL 
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DE GUZOLÂNDIA"; a leitura do Requerimento de Informação n. 19/2022, datado de 23 de 
maio de 2022, oriundo do vereador Cristiano Leonel Barbosa, para que informe: "QUAL 
PROCEDIMENTO ESTÁ SENDO TOMADO PARA A REALIZAÇÃO DA TROCA DAS 
LÂMPADAS QUEIMADAS NA PRAÇA BENEDITO CUSTÓDIO DA SILVA" e a 

indicação n° 32/2022, datada de 09 de maio de 2022, de autoria do vereador Clovis Martins, para 
que "SEJA OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 
PARA QUE SEJA ANALISADO A POSSIBILIDADE DE CONSTRUIR LOMBOFAIXA 
DEFRONTE AS ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE, RODOVIÁRIA, VELÓRIO, CENTRO 
COMUNITÁRIO E LOTÉRICA". 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 da ORDEM DO DIA, Iniciando o Período da ORDEM DO DIA, foi colocado em 

Única Discussão o REGIME DE tJRGÊNCIA da mensagem n° 32/2022, oriunda do Executivo 
Municipal, que apresentou o foi o Projeto de Lei n° 29/2022 que "AUTORIZA ABERTURA DE 
CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS", da qual 
franqueada a palavra aos senhqres vereadores, restou prejudicada ante a ausência de oradores. 
Submetido em Única Votação o REGIME DE URGENCIA 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° 29/2022, que AUTORIZA 
A 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 que o projeto 
visava a abertura de crédito no valor de até R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) para a 
destinados a adequação de prédio público para abrigar o projeto cozinhalimento. 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° 29/2022. Prosseguindo o Período da ORDEM DO DIA, foi colocado em primeira 
discussão, o Projeto de Lei n° 24/2022, que "AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITOS 
ADICIONAIS ESPECIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", da qual franqueada a palavra 
aos senhores vereadores, foi explicado pelo presidente que o projeto visava a abertura de crédito 
no valor de até R$ 10.577,79 (dez mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos), 
para a conclusão das obras de contenção de erosão urbana no município. Submetido em primeira 
votação foi APROVADO por unanimidade de Votos. Foi informado que o projeto permaneceria 
em pauta para apresentação de emenda ou subsitutivos pelo prazo de três dias. Prosseguindo o 
Período da ORDEM DO DIA, foi colocado em primeira discussão, o Projeto de Lei n° 25/2022, 
que "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO E O FUNDO MUNICIPAL DE 
PROTEÇÃO AOS ANIMAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", da qual franqueada a 
palavra aos senhores vereadores, foi explicado pelo presidente que o projeto visava a criação do 
Conselho e Fundo Municipal de proteção aos animais, par a implementação de ações destinadas à 
proteção e bem estar dos animais no município. Submetido em primeira votação foi 
APROVADO por unanimidade de Votos. Foi informado que o projeto permaneceria em pauta 
para apresentação de emenda ou substitutivos pelo prazo de três dias. Prosseguindo o período da 
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ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei Complementar n° 08/2022, que "ALTERA A LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 28/2017", submetido em segunda discussão, sendo a 
palavra franqueada aos senhores vereadores, da qual foi utilizada pelo presidente Sidney Carlos 
Gonçalves onde explicou que o presente projeto visava a alteração da denominação do cargo de 
auxiliar de serviços gerais para encarregado de serviços gerais e alteração do valor mensal de 
referência de vencimentos dos servidores do Legislativo. Submetido em segunda votação foi 
APROVADO por unanimidade de votos do Plenário, o projeto de Lei Complementar n. 08/2022. 
Foi informado que o projeto ficaria em pauta pelo prazo de 2 (dois) dias, para o recebimento de 
emendas de redação. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Resolução n° 
02/2022, que "ALTERA O ARTIGO 70  DA RESOLUÇÃO N. 01/2010", submetido em 
segunda discussão, sendo a palavra franqueada aos senhores vereadores, da qual foi utilizada pelo 
presidente Sidney Carlos Gonçalves onde explicou que o presente projeto visava alterar a 
nomenclatura e atribuições do auxiliar de serviços gerais para encarregado de serviços gerais, 
passando a ser responsável direto pela execução das atividades e acrescenta funções. Foi 
informado que o projeto ficaria em pauta pelo prazo de 2 (dois) dias, para o recebimento de 
emendas de redação. Iniciado 'o terceiro período da Sessão, ou seja, TRIBUNA ESPECIAL, 
passando-se, à EXPLICAÇÃO PESSOAL, esta foi utilizada pelo vereador Cristiano onde 
mencionou sobre a necessidade da prefeitura tomar providência quanto a iluminação da praça 
Benedito Custódio da Silva, ante o projeto já passado por esta Casa sobre implantação de luz de 
led no município. O presidente Sidney Carlos disse que está em processo licitatório a aquisição 
das luzes de led e que não seria viável economicamente a trocar apenas os reatores das luzes 
atuais. O vereador Cristiano parabenizou o prefeito pela implantação da iluminação na rua Vitório 
Troleis. O vereador Messias mencionou sobre a dispensa dos funcionários aposentados que 
estavam endo dispensados pelo prefeito. Indagou Messias sobre o critério de dispensa do prefeito 
por não haver a dispensa de todos os funcionários em uma única vez. O presidente informou que 
oitos funcionários estavam totalmente de forma irregular, o que gerou a dispensa imediata e que os 
demais funcionários possuíam lei regulamentando e seguiriam processo diferente. 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 a Câmara 
Municipal que reunirá em sessão extraordinária no dia 02 de junho de 2022, para tratar da segunda 
discussão e votação do Projeto de Lei n° 27/2022 e em sessão ordinária no dia 10 de junho 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 GuzolândialSP, 
lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pe1'Msa Diretora. 

VICE-PRESIDENTE 


