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ATA DA 90  (NONA) SESSÃO ORDINÁRIA 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 10 (dez) de junho 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 GUZOLANDIA, Estado de São Paulo, reuniu-se na sua 9' (nona) 
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° 118 (cento e dezoito), 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 PROTEÇAO 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 25 de 
maio de 2022 e da sessão extraordinária do dia 02 de junho de 2022, as quais foram aprovadas por 
unanimidade de votos. Ato contínuo, foi efetuada a leitura da mensagem n° 27/2022 datada de 13 
de abril de 2022, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 23/2022 que 
"DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS"; a leitura da mensagem n° 28/2022 datada de 06 de 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 
PROVIDÊNCIAS"; 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 "DISPÕE SOBRE A 
CRIAÇÃO DO CONSELHO E O FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 
E DÁ 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"; mensagem n° 34/2022 datada de 08 de junho de 2022, oriunda do Executivo 
Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei Complementar n° 09/2022 que "DISPÕE SOBRE 
CRIAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; mensagem n° 
35/2022 datada de 08 de junho de 2022, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto 
de Lei no  31/2022 que "DISPOE SOBRE ALTERAÇÃO DO VENCIMENTO DE CARGO 
EFETIVO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; mensagem n° 36/2022 datada de 08 de junho 
de 20221  oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei Complementar n° 
10/2022 que "DISPOE SOBRE CRIAÇÃO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS"; mensagem n° 3 7/2022 datada de 08 de junho de 2022, oriunda do 
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei Complementar n° 11/2022 que "DISPÕE 
SOBRE A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL E DA 
CRIAÇÃO DE PROCURADOR GERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; mensagem n. 
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3 8/2022 datada de 08 de junho de 2022, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto 
de Lei n. 32/2022 que "INSTITUI AS FESTIVIDADES DO DIA DA PADROEIRA NO 

MUNICÍPIO"; mensagem n. 39/2022 datada de 08 de junho de 2022, oriunda do Executivo 
Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n. 33/2022 que "AUTORIZA ABERTURA DE 
CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS"; a leitura do 

Ofício GAB n. 54/2022 datado de 02 de junho de 2022, oriundo do Executivo Municipal, em 
resposta as indicações n. 29, 30, 31 e 33/2022, encaminhadas pelo ofício GP n. 58/2022; a leitura 
do Ofício GAB n. 55/2022 datado de 02 de junho de 2022, oriundo do Executivo Municipal, em 
resposta ao requerimento de Informação n. 19/2022, encaminhada pelo ofício GP n. 60/2022; a 
leitura do Ofício GAB n° 56/2022 datado de 02 de junho de 2022, oriundo do Executivo 
Municipal, em resposta a indicação n. 32/2022, encaminhada pelo ofício GP n. 56/2022; a leitura 
do Requerimento de Informação n. 20/2022, datado de 25 de maio de 2022, oriundo do vereador 
Cristiano Leonel Barbosa, para que informe: "A MEDICAÇÃO QUE A FARMÁCIA 
MUNICIPAL DISTRIBUI E QUAIS REMÉDIOS ESTÃO EM FALTA, BEM COMO OS 
MOTIVOS DA AUSÊNCIA DA MEDICAÇÃO NO ESTOQUE DA FARMÁCIA E O 
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DO ESTOQUE 
DA FARMÁCIA"; a leitura do Requerimento de Informação n. 21/2022, datado de 31 de maio 
de 2022, oriundos vereadores Annia Montenegro Prado e vereador Cristiano Leonel Barbosa, para 
que informe: "COMUNICADO VEICULADO PELA PREFEITURA, NO DIA 31 DE MAIO, 
SOBRE ATENDIMENTO NA USB"; a leitura do Requerimento de Informação n. 22/2022, 
datado de 31 de maio de 2022, oriundo vereador Cristiano Leonel Barbosa, para que informe: 
"FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS E 
MÁQUINAS DE GUZOLÂNDIA"; 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 2202/2022"; 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 DE 
GUZOLANDIA". 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, foi o Projeto de Lei n° 23/2022, que "DISPÕE SOBRE AS 
DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS", submetido em segunda discussão, sendo a palavra franqueada aos senhores 
vereadores, da qual foi utilizada pelo presidente Sidney Carlos Gonçalves onde explicou que o 
projeto estabelecia as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município para o 
exercício de 2023 de forma a compreender: as prioridades e as metas da administração pública 
municipal; a estrutura e organização dos orçamentos; as diretrizes gerais para a elaboração e 
execução do orçamento do município e suas alterações; as disposições relativas à dívida pública 
municipal:q,, disposições relativas s despesas do município com pessoal e encargos sociais: as 
disposições sobre alterações na legislação tributária do município para o exercício correspondente 
e outras determinações de gestão financeira para o ano de 2023. Ressaltou o presidente, que o 
projeto foi objeto de discussão em audiência pública realizada na Câmara, no dia 07 (sete) de 
junho, onde foi transmitida em tempo real pelo Facebook. Submetido em segunda votação foi 
APROVADO por unanimidade de votos do Plenário, o projeto de Lei n° 23/2022. Prosseguindo o 
Período da ORDEM DO DIA, foi colocado em única Discussão o REGIME DE URGÊNCIA 
da mensagem n° 38/2022, oriunda do Executivo Municipal, que apresentou o foi o Projeto de Lei 



Câmara Munícipaí de Guzoffindía 
"Deolindo de Souza Lima" 

Av. Paschoal Guzzo, 1087— CEP 15.355-000 - C.N.P.J. 51.842.326/0001-05 
e—mail: cm_guzolandia@yahoo.com.br  - Fone/Fax (17) 3637-1102 

Estado de São Paulo 

n° 32/2022 que "INSTITUI AS FESTIVIDADES DO DIA DA PADROEIRA NO 
MUNICÍPIO", da qual franqueada a palavra aos senhores 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, as mesmas mostraram-se FAVORÁVEIS à propositura em questão. 
Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei n° 32/2022, que "INSTITUI 
AS FESTIVIDADES DO DIA DA PADROEIRA NO MUNICIPIO", submetido em primeira 
discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, foi utilizada pelo presidente 
Sidney Carlos Gonçalves onde explicou que o projeto visava instituir as festividades 
comemorativas do mês de outubro em homenagem à padroeira do município, Nossa Senhora 
Aparecida. Submetido em primeira votação foi APROVADO por unanimidade de Votos. 
Prosseguindo o Período da ORDEM DO DIA, foi colocado em segunda 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 segunda votação foi APROVADO 
por sete votos, sendo que o vereador Clovis Martins se absteve do voto. Foi informado que o 
projeto permaneceria em pauta para apresentação de emenda de redação pelo prazo de dois dias. 
Prosseguindo o Período da ORDEM DO DIA, foi colocado em segunda 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 dos animais no município. Submetido em segunda votação foi 
APROVADO por unanimidade de Votos. Foi informado que o projeto permaneceria em pauta 
para apresentação de emenda de redação pelo prazo de dois dias. Prosseguindo o Período da 
ORDEM DO DIA, foi colocado em primeira discussão, o Projeto de Lei n° 30/2022, que 
"AUTORIZA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL 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 R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 
destinados a implementação do programa estadual de identificação e controle da população de 
cães e gatos 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 
substitutivo pelo prazo de três dias. Prosseguindo o Período da ORDEM DO DIA, foi colocado 
em primeira discussão, o Projeto de Lei n° 26/2022, de autoria do vereador Messias de Brito 
Gondim, que "ALTERA O INCISO VII, ART.2° DA LEI 1349/2009; REVOGA-SE A LEI 
22021202211. da qual franqueada a palavra aos senhores vereadores, foi explicado pelo presidente 
que o projeto visava alterar o número máximo de 72 meses pra 120 meses, o empréstimo aos 
servidores efetivos e ou em comissão da prefeitura municipal de Guzolândia junto as instituições 
financeiras. O vereador Messias de Brito Gondim explanou sobre o projeto. Submetido em 
primeira votação foi APROVADO por unanimidade de Votos. Foi informado que o projeto 
permaneceria em pauta para apresentação de emenda ou substitutivo pelo prazo de três dias. 
Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei Resolução n° 03/2022, que 
"REGULAMENTA A LEI 14.133 DE 2021 QUE DISPÕE SOBRE LICITAÇÃO E 
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CONTRATO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNIICPAL DE GUZOLÂNDIA", submetido 
em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos senhores vereadores, da qual foi utilizada 
pelo presidente Sidney Carlos Gonçalves onde explicou que o presente projeto visava adequar o 
procedimento licitatório e as contratações realizadas pelo legislativo face a Lei Federal 
14.133/2021. Submetido em primeira votação foi APROVADO por unanimidade de votos do 
Plenário, o Projeto de Resolução n. 03/2022. Foi informado que o projeto ficaria em pauta pelo 
prazo de 3 (três) dias, para o recebimento de emendas e substitutivo. Iniciado o terceiro período da 
Sessão, ou seja, TRIBUNA ESPECIAL, passando-se à EXPLICAÇAO PESSOAL, esta foi 
utilizada pelo vereador Messias onde explanou sobre o requerimento de autoria do vereador 
Cristiano acerca do problema que vem ocorrendo sobre o abastecimento do combustível pela 
prefeitura municipal, após a contratação de empresa que fornece cartão de abastecimento. Falou 
Messias, também, sobre a necessidade da diretora da saúde vir até a Câmara para explicar sobre as 
funções dos agentes de saúde. O vereador Clovis Martins, mencionou sobre o problema ocorrido 
com dois pacientes no posto de saúde ante a ausência de atendimento. O vereador Cristiano 
Leonel Barbosa mencionou sobre seu requerimento de informação sobre o abastecimento do 
combustível, já que a prefeitura não está contratando com os postos de combustíveis do município 
e não possui comboio para transportar e armazenar o combustível. O vereador Cristiano 
parabenizou o prefeito sobre o trabalho realizado em sete quilômetros de estrada arrumada, estrada 
da Minadeira. O vereador e presidente Sidney Carlos disse que o cartão de combustível contratado 
foi uma exigência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo que todas as prefeituras 
estão se adequando. Disse Sidney que o cartão somente foi adotado devido à ausência de 
participantes na licitação ocorrida na prefeitura. O vereador Sidney mencionou que a briga dos 
valores cobrados se restringia aos postos de combustíveis e a empresa terceirizada do cartão do 
combustível. Finalizou Sidney, parabenizando o prefeito pela realização da iluminação das ruas 
Vitório Troleis e Constantino Rodrigues. 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 ordinária no 
dia 27 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 
Guzolândia/SP, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme. 	as.inadap ela Mesa 
Diretora. 
GuzolândialSP, 10 de junho de 2022. 
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