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CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, com sede na Avenida 
Paschoal Ouzzo, 1087, centro de Guzolândia-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o 
51.842.326/0001-05, neste ato representado pelo presidente Sidney Carlos Gonçalves, 
brasileiro, casado, vereador, portador do RO no 19.928.906-2-SSP-SP e do CPF no 
092.679.618-61, residente e domiciliado na Rua Getúlio Vargas no 898, centro, nesta cidade 
de Guzolêndia-SP, vem Requerer a Vossa Senhoria o registro da Ata de Posse para o Biênio 
de 202112024 da 14° (décima quarta) Legislatura do município de Guzolândia-SP, conforme 
documento em anexo. 

Nestes Termos 

Pede deferimento 

Guzolãndia, 04 de janeiro de 2021. 

Sidney Carlos Gonçalves 
Presidente da Câmara Municipal de Guzolândia/SP 
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Declaro, para os devidos fins de Registro da Ata de Instalação e Posse da 
I4 (Décima quarta) Legislatura do município de Guzolândia - SP, neste Cartório de Registro 
de Imóveis de Auriflama, segue nome dos vereadores abaixo qualificados: ANNIA 
MONTENEGRO PRADO, portadora da RG no 66.695.181-0-SSP-SP e do CPFIMF no. 
067.476.071-98, brasileira, casada, residente e domiciliado na Avenida Paschoal Guzzo, n° 
797, bairro centro, nesta cidade de Guzolândia-SP, CLOVIS MARTINS, portador do RO n° 
9.1 55.028-2-SSP-SP e do CPFIMF n°  033.020.118-22, brasileiro, viúvo, aposentado, residente 
e domiciliado na Rua Antonio Antunes, n° 1320, bairro centro, neste município de 
Guzolândia-SP, CRISTIANO LEONEL BARBOSA, portador da RO n° 40.644.556-4 -SSP-
SP e do CPFIMF n° 378.043.658-29, brasileiro, convivente, residente e domiciliado na Rua 
José Candido de Moraes, no 428, bairro - Limoeiro, nesta cidade de Guzolândia-SP, 
DONIZETE APARECIDO DA SILVA, portador da RG n° 29.073.155-0 -SSP-SP e do 
CPFIMF n° 264.084.238-25, brasileiro, união estável, residente e domiciliado na Rua José 
Candido de Moraes, n° 1217, bairro - Limoeiro, nesta cidade de Guzolândia-SP, EDELJVAN 
MACEDO LEITE, portador da RO n° 47.573.770-2-SSP-SP e do CPFIMF n° 393.896.448-
01, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua João Calefi, n°700, bairro - Limoeiro, 
nesta Cidade de Guzolândia-SP, MESSIAS DE BRITO GONDIM, portador da RG n° 
9.155.010-5-SSP-SP e do CPFIMF n° 957.461.618-53, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua dos Vereadores, n° 1032, bairro - centro, nesta cidade de Guzolândia-SP, 
NEIDE XAVIER DO NASCIMENTO, portadora da RG no 26.249.768-2-SSP-SP e do 
CPFIMF n° 095.671.288-63, brasileira, solteira, residente e domiciliado na Rua Osório 
Marques, n° 223, bairro - Três Marias Beolchi, nesta cidade de Guzolândia-SP, PAULO 
ROBERTO DEL SANTOS, portador da Itt) n° 13.420.508-SSP-SP e do CPFIMF n° 
018.849.738-25, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Augusto Donegar, n°977, 
bairro - centro, nesta cidade de Guzolândia-SP, e SIDNEY CARLOS GONÇALVES, 
portador do Itt) n° 19.928.906-2-SSP-SP e do CPFIMF n°092.679.618-61, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado na Rua Getúlio Vargas n° 252, bairro centro , neste município de 
Guzolândia-SP, quais foram eleitos, no pleito do dia 15 de novembro de 2020, tomando posse 
no dia 1° de janeiro de 2021. Publicado por afixação no quadro de editais, conforme 
disposição de lei em 01 de janeiro de 2021, os quais encontra-se em pleno exercício do 
referido cargo. 

Guzolândia, 04 de janeiro de 2021. 

SIDN' CARLOS ONÇ'V 
RG no 19.928.906-2-SSP-SP 

Presidente da Câmara Municipal de Guzolândia - SP 
Ao Sr. Oficial do 
Cartório de Registro de Imóveis de Auriflama 
AURIFLAMA-SP 
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"ATA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 148  (DÉCIMA 
QUARTA) LEGISLATURA E POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E 
VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUZOLÂNDIA, ESTADO DE SÃO 
PAULO". 
Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, nesta cidade de 

Guzolândia, Estado de São Paulo, no Plenário da Câmara Municipal, às 10:00 

horas, realizou-se a Sessão Solene de Instalação da Décima Quarta Legislatura e 

Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito. Como primeiro ato o mestre de 

cerimônias designado solicitou aos vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos que 

tomassem os lugares que lhes foram reservados. Na sequência, solicitou a todos os 

presentes que ficassem de pé para a execução do hino nacional brasileiro bem 

como do hino municipal. Foi anunciado que estavam presentes os seguintes 

vereadores eleitos na última eleição municipal: Annia Montenegro Prado, Clovis 

Martins, Cristiano Leonel Barbosa, Donizete Aparecido da Silva, Edeuvan Macedo 

Leite, Messias de Brito Gondim, Neide Xavier do Nascimento, Paulo Roberto Dei 

Santos, Sidney Carlos Gonçalves. Em conformidade com o que dispõe o Art. 12 

da Lei Orgânica do Município de Guzolândia, assumiu a presidência dos trabalhos 

a senhora Neide Xavier do Nascimento na qualidade de vereadora mais votada. 

Assumindo a Presidência a senhora Neide Xavier do Nascimento, declarou 

instalada a Décima Quarta Legislatura e neste ato deu início a solenidade de posse 

dos vereadores eleitos em 15 de novembro 2020, e diplomados pela Justiça 

Eleitoral no dia 18 de dezembro de 2020. Foi convidado o vereador eleito, Sidney 

Carlos Gonçalves, para secretariar os trabalhos. Prosseguindo, os vereadores, 

foram convidados a apresentarem as respectivas declarações de bens e seus 

diplomas para serem empossados nos cargos. Apresentadas as declarações e 

diplomas os vereadores foram convidados a ficarem de pé, para a prestação do 

compromisso legal. A presidente leu em voz alta o setuinte compromisso 

GuLonas #( PaoiiLi.o-  v 	 - 
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"Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a Lei e 

promovendo o bem geral do Município". Todos, inclusive a presidente, 

responderam: "Assim prometo". A presidente proclamou: "declaro todos os 

senhores e senhoras empossados no cargo de vereador(a) da Câmara Municipal de 

Guzolândia para a 14 Legislatura - 202112024. A seguir a Presidente anunciou que 

passaria à composição dos membros da mesa. A presidente leu os seguintes 

artigos: O Artigo 14 do Regimento Interno assim dispõe: A eleição da Mesa será 

realizada em votação aberta e por maioria simples de votos, presente, pelo menos, 

a maioria absoluta dos membros da Câmara. O Artigo 15 do Regimento interno 

diz: Os vereadores serão chamados nominalmente, por ordem alfabética, e deverão 

declarar seu voto individual pela ordem, para presidente, vice-presidente, primeiro-

secretário e segundo-secretário, indicando o nome do vereador votado para cada 

cargo. O parágrafo primeiro, do Art. 15, do Regimento Interno assim estabelece: 

Caberá ao primeiro secretário computar os votos na medida em que forem 

proferidos pelos votantes. Na sequência a presidente passou à eleição para o cargo 

de Presidente. Convidou a proferir o voto, pela ordem alfabética, a vereadora 

Annia Montenegro Prado votou para presidente no vereador Cristiano Leonel 

Barbosa, o vereador Clovis Martins votou para presidente no vereador Sidney 

Carlos Gonçalves, o vereador Cristiano Leonel Barbosa votou para presidente no 

vereador Sidney Carlos Gonçalves, o vereador Donizete Aparecido da Silva votou 

para presidente no vereador Sidney Carlos Gonçalves, o vereador Edeuvan Macedo 

Leite votou para presidente no vereador Sidney Carlos Gonçalves, o vereador 

Messias de Brito Gondim votou para presidente no vereador Sidney Carlos 

Gonçalves, a vereadora Neide Xavier do Nascimento votou para presidente no 

vereador Sidney Carlos Gonçalves, o vereador Paulo Roberto Dei Santos votou 

para presidente no vereador Sidney Carlos Gonçalves, e o vereador Sidney Carlos 

Gonçalves votou para presidente no vereador Sidney Carlos Gon es. Em faç€ 
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ao resultado foi proclamado eleito para o cargo de presidente, para o biênio 

2021/2024, o vereador Sidney Carlos Gonçalves. O presidente da Sessão Solene 

citou o parágrafo 2°, do Artigo 13°, do Regimento Interno da Câmara Municipal, 

que diz: Eleito o presidente no primeiro biênio, este assumirá os trabalhos 

passando a eleição individual do vice-presidente, do primeiro e segundo secretário. 

O presidente eleito assumiu os trabalhos. Passou-se à eleição para o cargo de vice-

presidente. Convidou a proferir o voto, pela ordem alfabética, a vereadora Annia 

Montenegro Prado que votou para vice-presidente no vereador Messias de Brito 

Gondim, o vereador Cristiano Leonel Barbosa que votou para vice-presidente no 

vereador Clovis Marfins, o vereador Donizete Aparecido da Silva que votou para 

vice-presidente no vereador Messias de Brito Gondim, o vereador Edeuvan 

Macedo Leite que votou para vice-presidente no vereador Clovis Marfins, o 

vereador Messias de Brito Gondim que votou para vice-presidente no vereador 

Messias de Brito Gondim, a vereadora Neide Xavier do Nascimento voto para 

vice-presidente no vereador Clovis Martins, o vereador Paulo Roberto Dei Santos 

que votou para vice-presidente no vereador Messias de Brito Gondim, e o vereador 

Sidney Carlos Gonçalves que votou para vice-presidente no vereador Clovis 

Martins. Face ao resultado foi proclamado eleito vice-presidente da Câmara 

Municipal de Guzolândia o vereador Clovis Martins. Prosseguindo passou-se à 

eleição para o cargo de 1° secretário. Convidou a proferir o voto, pela ordem 

alfabética, a vereadora Annia Montenegro Prado que votou para primeiro 

secretário no vereador Paulo Roberto Dei Santos, o vereador Clovis Martins voto 

para primeiro secretário na vereadora Neide Xavier do Nascimento, o vereador 

Cristiano Leonel Barbosa que votou para primeiro secretário na vereadora Neide 

Xavier do Nascimento, o vereador Donizete Aparecido da Silva que votou para 

primeiro secretário na vereadora Neide Xavier do Nascimento, o vereador Edeuvan 

Macedo Leite que votou para primeiro secretário n vereadora • 'e Xavie7Ç' 
4f/ 
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secretário na vereadora Neide Xavier do Nascimento, a vereadora Neide Xavier do 

Nascimento que votou para primeiro secretário na vereadora Neide Xavier do 

Nascimento, o vereador Paulo Roberto Dei Santos que votou para primeiro 

secretário na vereadora Neide Xavier do Nascimento e o vereador Sidney Carlos 

Gonçalves que votou para primeiro secretário na vereadora Neide Xavier do 

Nascimento. Em face do resultado foi proclamada eleita para o cargo de primeiro 

secretário, a vereadora Neide Xavier Nascimento. Em seguida passou-se à eleição 

para o cargo de segundo secretário último cargo a ser preenchido. Convidou a 

proferir o voto, pela ordem alfabética, a vereadora Annia Montenegro Prado que 

votou para segundo secretário no vereador Donizete Aparecido da Silva, Clovis 

Martins voto para segundo secretário no vereador Edeuvan Macedo Leite, o 

vereador Cristiano Leonel Barbosa voto para segundo secretário no vereador 

Edeuvan Macedo Leite, o vereador Donizete Aparecido da Silva que votou para 

segundo secretário no vereador Paulo roberto Dei Santos, o vereador Messias de 

Brito Gondim que votou para segundo secretário no vereador Edeuvan Macedo 

Leite, a vereadora Neide Xavier do Nascimento que votou para segundo secretário 

no vereador Edeuvan Macedo Leite, o vereador Paulo Roberto Dei Santos que 

votou para segundo secretário no vereador Edeuvan Macedo Leite, e o vereador 

Sidney Carlos Gonçalves que votou para segundo secretário no vereador Edeuvan 

Macedo Leite. Em face do resultado foi proclamado eleito para o cargo de segundo 

secretário, o vereador Edeuvan Macedo Leite. Terminada a eleição para a 

composição dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, o presidente 

passou ao ato de posse do prefeito e do vice-prefeito eleitos. O presidente convidou 

os senhores Marcio Luis Cardoso e Edson Botelho de Carvalho a apresentarem as 

'. 	suas respectivas declarações de bens e diplomas. Apresentados esses documentos 

os mesmos foram convidados a ficarem de pé, a fim • e prestarem o ompro iss 

- _ 
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legal. O presidente leu em voz alta o seguinte compromisso: "Prometo exercer com 

dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a Lei e promovendo o bem geral 

do Município". Ambos responderam "Assim prometo". Prestado o compromisso o 

presidente proclamou: declaro os senhores Mareio Luis Cardoso e Edson Botelho 

de Carvalho empossados no cargo de prefeito e vice-prefeito Municipal de 

Guzolândia para o quadriênio 202112024. A palavra foi franqueada ao vice-prefeito 

e ao prefeito, a qual foi utilizada pelo vice-prefeito Edson Botelho de Carvalho que 

realizou os agradecimentos à população e reafirmou o compromisso de trabalhar ao 

município juntamente com o prefeito Mareio. Franqueada a palavra ao 

excelentíssimo senhor prefeito, Mareio Luis Cardoso, agradeceu a todos e rogou 

desculpas pela sessão atípica restrita ao público diante a doença grave existente no 

mundo. Solicitou que não fosse soltos fogos de artificios devido aos doentes, 

idosos, crianças e animais. Disse o prefeito Mareio que seu trabalho será pautado 

no próximo, que exercerá um mandato digno, juntamente com o vice-prefeito e os 

vereadores, funcionários e a população. Reafirmou o prefeito Mareio Luis, o seu 

compromisso e esforço total ao município. Finalizou o excelentíssimo prefeito, 

dizendo que lutará com dignidade, honestidade e firmeza em prol ao município. 

Foi concedida a palavra aos vereadores onde foi utilizada pela vereadora Neide 

Xavier do Nascimento e pelos vereadores Sidney Carlos Gonçalves, Messias de 

Brito Gondim, Donizete Aparecido da Silva, Clovis Martins, Eudevan Macedo 

Leite e Cristiano Leonel Barbosa onde realizaram os agradecimentos e suas 

considerações. Para constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pela 

vereadora Neide Xavier do Nascimento, presidente da Sessão Solene, pelo 

vereador Sidney Carlos Gonçalves, Secretário "ad hoc", pelo presidente eleito da 

mesa diretora, o vereador Sidney Carlos Gonçalves, pelo primeiro secretário eleito, 

a vereadora Neide Xavier do Nascimento e demais vereadores que aprovam _a 

presente ata. 
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Sidney Carlos Goriçalves 
Secretário "ad hoc" 
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Edeuvan Macedo leite 
20  Secretário eleito 

Annia rvIdíénegro Prado 	 Cristiano Leonel Barbosa 
Vereàdor 	 Vereador 

Donizete Aparecido da Silva 	 Paulo Roberto Dei Santos 
Vereador 	 Vereador 

ffiSt-sd'e Brito Gondim 
Vereador 
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