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ATA DA 5a (QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° (SEGUNDO) ANO
LEGISLATIVO DA 12a (DÉCIMA SEGUNDA) LEGISLATURA DA EGRÉGIA

CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO.
Às 20:00 horas do dia 10 de abril de 2014, em sua sede própria, sito à Avenida Paschoal
Guzzo, nO 1087, na sala que se destina às Sessões Plenárias, denominada Vereador Gregório
José do Prado, a Egrégia CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Estado de São
Paulo, reuniu-se na sua 53 (quinta) SESSÃO ORDINÁRIA, do Segundo Ano Legislativo da
123 (Décima Segunda) Legislatura. Efetuada a Chamada dos Vereadores de acordo com o
LIVRO DE REGISTRO DE PRESENÇA, fls. n° 82 (oitenta e dois), dele verificou-se
constar pela ordem alfabética e cronológica os Senhores (a): ANTÔNIO BRAZ ONDEI,
EDSON BOTELHO DE CARVALHO, GERALDO ROSA DE MORAES, HÉLIO
ANTONIO MARQUES, JOSÉ JOÃO MARQUES NETO, MÁRCIO GOULART,
MILTON RONQill FILHO, SIDINEI SOARES DOS REIS 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,
GERALDO ROSA DE MORAES declarou aberta a referida Sessão, agradeceu a presença
de todos e pediu a todos um minuto de silêncio em memória de Gabriel Gonçalves, falecido
no dia 28 de março, filho do vereador Sidney Carlos Gonçalves. Iniciado o EXPEDIENTE
DO DIA, o vereador Milton Ronqui Filho solicitou a dispensa da leitura da Ata da Sessão
Ordinária do dia 25 de março de 2014, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Ato
contínuo, foi efetuada a leitura da Mensagem nO 24/2014, datada de 24 de março de 2014,
oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 24/2014 que
"AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"; na mensagem nO 25/2014, datada de 24 de março de 2014, oriunda do
Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei nO
25/2014 "AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER A
DESAPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL QUE ESPECIFICA E REALIZAR
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL PARA0 FIM DA PRESENTE LEI"; na
mensagem nO 2612014, datada de 09 de abril de 2014, oriunda do Executivo Municipal, em
REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 26/2014 que "AUTORIZA
ADESÃO AP PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"; na mensagem nO 27/2014, datada de 09 de abril de 2014, oriunda do
Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n°
27/2014 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; na mensagem n° 28/2014,
datada de 09 de abril de 2014, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE
URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 28/2014 que "DISPÕE SOBRE
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; na mensagem nO 29/2014, datada de 09 de abril de 2014,
oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto
de Lei nO 29/2014 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; na mensagem
n° 30/2014, datada de 09 de abril de 2014, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME
DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei nO 30/2014 que "DISPÕE SOBRE
DENOMINAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO"; na mensagem nO 31/2014, datada de 09 de
abril de 2014, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual
remeteu o Projeto de Lei nO 31/2014 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA

Câmara Municipal de Guzolândia
"Deolindo de Souza Lima"
Av. Paschoal Guzzo, 1087 - CEP 15.355-000 - G.N.P.J. 51.842.326/0001-05
Fone/Fax (17) 3637-1102
Estado de São Paulo

ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"; na mensagem n° 3212014, datada de 09 de abril de 2014, oriunda do
Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei nO
32/2014 "AUTORIZA A TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"; foi efetuada a Leitura dos ofícios n° 01, nO 02, n° 03, oriundo do
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em resposta aos requerimentos de informações n°
01, n° 02, nO 03, de autoria do vereador Edson Botelho de Carvalho; os ofícios nO 04, 05,06,
07, 08, oriundo do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em resposta as indicações nO 04,
05, 06, 07, 08 de autoria do vereador Sidinei Soares dos Reis; o ofício nO 09, oriundo do
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em resposta a indicação nO 09 de autoria do
vereador Milton Ronqui Filho; os ofícios nO 10, 11, 12 oriundo do Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal em resposta as indicações nO 10, 11, 12 de autoria do vereador Edson
. . Botelho de Carvalho; o oficio nO 120/2014, oriundo do Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal informando que no dia quinze de abril, às 09h30min, na sede da prefeitura haverá
leilão de bens; o convite enviado aos vereadores para participar do sorteio das casas
populares, Conjunto Habitacional Guzolândia D, no Ginásio de Esporte "Arnaldo Marques",
no dia 11 de abril de 2014, às 15h, a Indicação nO 13/2014, datada de 09 de abril de 2014
oriunda do Excelentíssimo Senhor Vereador Edson Botelho de Carvalho para que "SEJA
OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE
SEJA CONCEDIDO CESTA BÁSICA AOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NO CARGO
DE MONITOR DE ALUNO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 688/96"; a
Indicação nO 14/2014, datada de 09 de abril de 2014 oriunda do Excelentíssimo Senhor
Vereador Sidinei Soares dos Reis para que "SEJA OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, PARA QUE SEJA COLOCADO
VENTILADORES OU AR-CONDICIONADO NA SALA DE RECEPÇÃO NO
CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO "MARIA HADAD MASCmO".
Terminada a leitura do Expediente, o Senhor Presidente franqueou a Palavra aos Senhores
Vereadores, a qual foi utilizada pelo vereador Edson Botelho de Carvalho onde disse que sua
indicação de n° 13/2014 retrata o pleito de um monitor de aluno. Continuou dizendo o
vereador Edson que é de merecimento a concessão de cesta básica aos monitores. Disse o
vereador Edson que as respostas enviadas pelo executivo acerca de suas indicações merecem
serem comentadas diante da tentativa de configurá-las com autopromoção. O vereador Edson
disse que por ser vereador tem o dever de defender o interesse da população através de
indicações, não configurando desta forma a sua autopromoção. Disse o vereador Edson que
em sua indicação constou doação ou permuta do terreno à igreja Congregação Cristã do Brasil
e em resposta o prefeito disse somente sobre a impossibilidade de doação. Disse o vereador
que consultou a assessoria juridica da Câmara para fazer a indicação em questão. Disse o
vereador Edson não aceitar o descaso do senhor prefeito, tentando humilhá-lo e a Câmara
também. Disse o vereador Edson que com relação à indicação de sua autoria para a
construção de salão para abrigar as pequenas confecções, esta foi realizada premeditada já que
fora muito antes de passar qualquer projeto pela Câmara para a reforma do salão para abrigar
as pequenas confecções. Afirmou o vereador Edson que o que vê no município é a
autopromoção do prefeito através da contratação de show evangélico onde o artista só
menciona o nome do prefeito ou quando a foto do prefeito e do secretário aparece toda
semana no jornal. O vereador Hélio Antônio Marques disse que por a lei não permitir a
doação ou permuta do terreno para a igreja Congregação Cristã do Brasil, entende que a partir
do momento em que o executivo colocar a venda o mencionado terreno, haverá uma
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oportunidade para a própria igreja adquirir o terreno através de contrato de compra. O
vereador Edson disse que colocando o terreno em leilão vai haver interesse de outras pessoas
em adquirir o terreno e o principal interessado neste terreno é a igreja que está ao lado. O
vereador Hélio disse que deve abrir oportunidade a todos os munícipes para concorrer em
igualdade. O vereador Márcio disse que o prefeito lhe informou que o dinheiro decorrente da
venda do terreno será para a aquisição de setenta e cinco casas que estão para chegar ao
município. O vereador Antônio Braz Ondei disse que quer pagar mais leva o terreno. Iniciado
o Período ORDEM DO DIA, foi colocado em Única Votação o REGIME DE URGÊNCIA
da Mensagem nO 24/14, datada de 24 de março de 2014, oriunda do Executivo Municipal, a
qual remeteu o Projeto de Lei nO 24/2014, que "AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE
IMÓVEIS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a mensagem nO
25/2014, datada de 24 de março de 2014, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE
URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei nO 25/2014 que "AUTORIZA O
EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER A DESAPROPRIAÇÃO DE BEM
IMÓVEL QUE ESPECIFICA E REALIZAR ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL PARA O FIM DA PRESENTE LEI"; a mensagem nO 26/2014, datada de 09
de abril de 2014, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual
remeteu o Projeto de Lei nO 26/2014 que "AUTORIZA ADESÃO AO PROJETO MAIS
MÉDICO PARA O BRASIL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a mensagem nO
27/2014, datada de 06 de abril de 2014, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE
URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei nO 2712014 que "DISPÕE SOBRE
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS", a mensagem nO 22/2014, datada de 24 de março de 2014,
oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto
de Lei nO 2212014 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a mensagem
nO 28/2014, datada de 09 de abril de 2014, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME
DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 28/2014 que "DISPÕE SOBRE
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a mensagem n° 29/2014, datada de 09 de abril de 2014,
oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto
de Lei nO 29/2014 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a mensagem
nO 3012014, datada de 09 de abril de 2014, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME
DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei nO 3012014 que "DISPÕE SOBRE
DENOMINAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL"; a mensagem nO 31/2014,
datada de 09 de abril de 2014, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE
URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei nO 31/2014 que "DISPÕE SOBRE
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a mensagem nO 32/2014, datada de 09 de abril de 2014,
oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto
de Lei nO 3212014 que "AUTORIZA A TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS", da qual ficou 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
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Social, as mesmas mostraram-se F AvoRÁ VEIS à propositura em questão. Ato contínuo foi
o Projeto de Lei n° 24/14, que "AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS QUE
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão,
sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da qual restou foi utilizada pelo
vereador Edson Botelho de Carvalho dizendo que vivemos em um município em que o
prefeito faz e desfaz sem consultar, sem ouvir, sem aceitar críticas, sejam estas construtivas
ou destrutivas. Disse o vereador Edson que o município está mais ou menos com a Venezuela,
uma ditadura. Disse o vereador Edson que é muito bem pago para ser vereador, sua função é
representar que votou e quem não votou nele. Submetido em primeira votação foi
APROVADO por sete votos a dois. Os vereadores Edson Botelho de Carvalho e Milton
Ronqui Filho votaram contra o projeto de nO 24/2014. Ato contínuo foi o projeto em pauta
submetido em segunda discussão, da qual ficou restou prejudicada ante a ausência de
oradores. Submetido em segunda votação foi o mesmo APROVADO por sete votos a dois.
Os vereadores Edson Botelho de Carvalho e Milton Ronqui Filho votaram contra o projeto de
n° 24/2014. Aprovado o referido Projeto de Lei nO 2412014. Prosseguindo o Período ORDEM
DO DIA foi o Projeto de Lei nO 25/14, que "AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A
PROCEDER A DESAPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL QUE ESPECIFICA E
REALIZAR ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL PARA O FIM DA PRESENTE
LEI", submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores
Vereadores, da qual restou prejudicada ante a ausência de oradores. Submetido em primeira
votação foi APROVADO por unanimidade de Votos. Ato contínuo foi o projeto em pauta
submetido em segunda discussão, da qual restou prejudicada ante a ausência de oradores.
Submetido em segunda votação foi o mesmo APROVADO por unanimidade de votos do
Plenário. Aprovado o referido Projeto de Lei nO 25/2014. O vereador Edson comentou a
respeito da matéria publicada no Jornal da Cidade onde constou que os projetos de n02412014
e nO 25/2014 haviam sidos aprovados, quando na verdade foram pedidos vista. O presidente
da Câmara Geraldo Rosa de Moraes informou que foi erro do jornal e que sairá publicado na
próxima publicação a errata. Prosseguindo o Período ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei
nO 26/14, que "AUTORIZA ADESÃO AO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O
BRASIL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a
palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da qual restou prejudicada ante a ausência de
oradores. Submetido em primeira votação foi APROVADO por unanimidade de Votos. Ato
contínuo foi o projeto em pauta submetido em segunda discussão, da qual restou prejudicada
ante a ausência de oradores. Submetido em segunda votação foi o mesmo APROVADO por
unanimidade de votos do Plenário. Aprovado o referido Projeto de Lei nO 26/2014.
Prosseguindo o Período ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei nO 2712014, que "DISPÕE
SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo
a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da qual restou prejudicada ante a ausência de
oradores. Submetido em primeira votação foi APROVADO por unanimidade de Votos. Ato
contínuo foi o projeto em pauta submetido em segunda discussão, da qual restou prejudicada
ante a ausência de oradores. Submetido em segunda votação foi o mesmo APROVADO por
unanimidade de votos do Plenário. Aprovado o referido Projeto de Lei nO 27/2014.
Prosseguindo o Período ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei n° 28/14, que "DISPÓE
SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo
a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da qual restou prejudicada ante a ausência de
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oradores. Submetido em primeira votação foi APROVADO por unanimidade de Votos. Ato
contínuo foi o projeto em pauta submetido em segunda discussão, da qual foi utilizada pelo
vereador Edson Botelho de Carvalho comentando que já fez indicação para este projeto. O
vereador Márcio Goulart disse que também já realizou indicação a este projeto. O vereador
Sidinei Soares dos Reis disse que esteve em São Paulo e foi indagado acerca da continuidade
da obra pelo deputado que disponibilizou dinheiro ao município para o término da obra da
Avenida João Tim. Submetido em segunda votação foi o mesmo APROVADO por
unanimidade de votos do Plenário. Aprovado o referido Projeto de Lei nO 28/2014.
Prosseguindo o Período ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei nO 29/14, que "DISPÕE
SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo
a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da qual restou prejudicada ante a ausência de
oradores. Submetido em primeira votação foi APROVADO por unanimidade de Votos. Ato
contínuo foi o projeto em pauta submetido em segunda discussão, da qual restou prejudicada
ante a ausência de oradores. Submetido em segunda votação foi o mesmo APROVADO por
unanimidade de votos do Plenário. Aprovado o referido Projeto de Lei nO 29/2014.
Prosseguindo o Período ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei n° 30/14, que "DISPÕE
SOBRE DENOMINAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL", submetido em
primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da qual foi
utilizada pelo vereador Edson Botelho de Carvalho indagando qual prédio seria denominado,
pois tempos atrás pedi para colocar o nome do prédio da Casa do Produtor de "Délcio lhnan".
O presidente Geraldo Rosa de Moraes disse que será o nome do "Delcio lnhan" que dará
nome ao prédio da Casa do Produtor. O vereador Hélio Antonio Marques disse que quando
foi denominado o prédio "Ana Maria Tim Cezaro" houve um equivoco da Casa, pois não
poderia denominá-lo uma vez que não fazia um ano de morte da dona Maria Tim. Submetido
em primeira votação foi APROVADO por unanimidade de Votos. Ato contínuo foi o
projeto em pauta submetido em segunda discussão, da qual restou prejudicada ante a
ausência de oradores. Submetido em segunda votação foi o mesmo APROVADO por
unanimidade de votos do Plenário. Aprovado o referido Projeto de Lei nO 30/2014.
Prosseguindo o Período ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei n° 31/14, que "DISPÕE
SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo
a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da qual restou prejudicada ante a ausência de
oradores. Submetido em primeira votação foi APROVADO por unanimidade de Votos. Ato
contínuo foi o projeto em pauta submetido em segunda discussão, da qual restou prejudicada
ante a ausência de oradores. Submetido em segunda votação foi o mesmo APROVADO por
unanimidade de votos do Plenário. Aprovado o referido Projeto de Lei n° 31/2014.
Prosseguindo o Período ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei n° 32/14, que"AUTORIZA
A TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido
em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da qual restou
prejudicada ante a ausência de oradores. Submetido em primeira votação foi APROVADO
por unanimidade de Votos. Ato contínuo foi o projeto em pauta submetido em segunda
discussão, da qual restou prejudicada ante a ausência de oradores. Submetido em segunda
votação foi o mesmo APROVADO por unanimidade de votos do Plenário. Aprovado o
referido Projeto de Lei n° 31/2014. Iniciado o terceiro período da Sessão, ou seja, TRIBUNA
ESPECIAL, passando-se à EXPLICAÇÃO PESSOAL a qual foi utilizada pelo vereador
Edson Botelho de Carvalho onde disse que queria esclarecer um episódio ocorrido no
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município. Disse o vereador Edson que chegou ao conhecimento do vereador Milton que um
funcionário da prefeitura disse que não colocaria o maquinário da prefeitura para realizar
serviço na casa de um morador do município, pois os vereadores Milton, Edson e Márcio
estavam impedindo de prestar o serviço. O vereador Edson disse que jamais realizaria medida
para prejudicar os munícipes e que já tomou as medidas cabíveis, através do Boletim de
Ocorrência. O vereador Sidinei Soares dos Reis comentou que sua indicação decorreu de
reclamações dos munícipes em uma visita realizada no Centro de Atendimento Integrado
"Maria Hadad Maschio". Disse ainda o vereador Sidinei Soares dos Reis que o executivo não
está respondendo o que o povo reivindica através das indicações, pois dizer que está no
arquivo não é resposta. O vereador Sidney Carlos Gonçalves agradeceu o um minuto de
silêncio em memória do seu filho. Passando-se à TRIBUNA LIVRE, esta restou prejudicada
ante a ausência de oradores Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a presente Sessão, do que para constar, eu ANTÔNIO
BRAZ ONDEI, exerci as funções de Primeiro Secretário da Câmara Municipal de
GuzolândialSP, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela Mesa
Diretora.
GuzolândialSP, 10 de abril de 2014.
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