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ATA DA ioa (DÉCIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 30  (TERCEIRO) ANO 
LEGISLATIVO DA 13  (DÉCIMA TERCEIRA) LEGISLATURA DA EGRÉGIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO. 
Às 20:00 horas do dia 25 de junho de 2019, em sua sede própria, sito à Avenida Paschoal 
Guzzo, n° 1087, na sala que se destina às Sessões Plenárias, denominada Vereador Gregório 
José do Prado, a Egrégia CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLANDIA, Estado de São 
Paulo, reuniu-se na sua ioa  (DECIMA) SESSAO ORDINÁRIA, do Terceiro Ano Legislativo 
da 13' (Décima Terceira) Legislatura. Efetuada a Chamada dos Vereadores de acordo com o 
LIVRO DE REGISTRO DE PRESENÇA, fis. n° 34 (trinta e quatro), dele verificou-se 
constar pela ordem alfabética e cronológica os Senhores (a): CARLOS EDUARDO DE 
CARVALHO, CRISTIANO LEONEL BARBOSA, DONIZETE APARECIDO DA 
SILVA, MESSIAS DE BRITO GONDIM, PAULO ROBERTO DEL SANTOS, 
OSVALDO XAVIER, SEBASTIÃO CUSTÓDIO DA SILVA, 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, SIDNEY CARLOS GONÇALVES declarou aberta a referida 
Sessão e agradeceu a presença de todos. Iniciado o EXPEDIENTE DO DIA, o vereador 
Cristiano Leonel Barbosa solicitou a dispensa da leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 
10 de junho de 2019, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, foi 
efetuado a leitura da mensagem n° 14/2019, datada de 15 de abril de 2019, oriunda do 
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 17/2019 que "DISPOE SOBRE AS 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCICIO DE 2020 E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; da mensagem n° 15/2019, datada de 20 de maio de 2019, oriunda do 
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei Complementar n° 01/2019 que 
"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGO EFETIVO DE FISCAL DE OBRAS E 
POSTURA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS"; a mensagem n° 22/2019, datada de 19 de 
junho de 2019, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual 
remeteu o Projeto de Lei n° 25/2019 que "DISPOE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; a mensagem n° 23/2019, datada de 19 de junho de 2019, oriunda do 
Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de,  Lei n° 
26/2019 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇAO PARA ABERTURA DE CREDITO 
ADICIONAL ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; a mensagem n° 24/2019, 
datada de 19 de junho de 2019, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE 
URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 27/2019 que "DISPÕE SOBRE 
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS"; o requerimento de REGIME DE URGÊNCIA n° 04/2019, 
datado de 13 de junho de 2019, oriunda da Mesa da Câmara Municipal de Guzolândia, a qual 
remeteu o Projeto de Lei n° 24/2019 que "CONCEDE INDICE DE REVISAO GERAL 
AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; 
o ofício GAB no 22/19, datado de 28 de maio de 2019, protocolo datado de 16 de junho de 
2019, de autoria do Executivo Municipal, em resposta as indicações n° 22/2019, de autoria do 
Poder Legislativo, encaminhadas pelos ofícios GP n° 37/2019; indicação n° 26/2019, datada 
de 18 de junho de 2019, de autoria do vereador CARLOS EDUARDO DE CARVALHO, 
apoiado pelo vereador Cristiano Leonel Barbosa, para que "SEJA OFICIADO AO 
EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE SEJA 
SINALIZADA COM PLACAS REFERENTE À COBRANÇA DE TAXAS PARA 
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VENDEDORES AMBULANTES DE OUTROS MUNICÍPIOS QUE VIEREM 
VENDER SEUS PRODUTOS NAS RUAS DE NOSSA CIDADE E QUE 
EFETIVAMENTE SEJA REALIZADA A FISCALIZAÇÃO DA MESMAS."indicação 
no  27/2019, datada de 18 de junho de 2019, de autoria do vereador CRISTIANO LEONEL 
BARBOSA, apoiado pelo vereador Carlos Eduardo de Carvalho, para que "SEJA 
OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE 
SEJA PINTADO DE AMARELO A GUIA REBAIXADA NA AVENIDA PASCHOAL 
GUZZO, N° 753." Terminada a leitura do expediente do dia, ficou franqueada a palavra aos 
Senhores Vereadores, a qual restou prejudicada ante a ausência de oradores. Iniciado o 
Período da ORDEM DO DIA, foi o projeto de Lei n° 17/2019 que, "DISPÕE SOBRE AS 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS", submetido em segunda discussão, sendo a palavra franqueada aos 
Senhores Vereadores, da qual restou prejudicada ante a ausência de oradores. Submetido em 
segunda votação foi APROVADO por unanimidade de Votos do Plenário. Aprovado o 
referido Projeto de Lei n° 17/2019. Prosseguindo o Período da ORDEM DO DIA, foi 
colocado em Segunda Discussão o Projeto de Lei Complementar n° 001/2019 que "DISPOE 
SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGO EFETIVO DE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 
E DÁS OUTRAS PROVIDENCIAS", submetido em segunda discussão, sendo a palavra 
franqueada aos Senhores Vereadores, da qual restou prejudicada ante a ausência de oradores. 
Submetido em segunda votação foi APROVADO por unanimidade de Votos do Plenário. 
Aprovado o referido Projeto de Lei Complementar n° 001/2019. Prosseguindo o período da 
Ordem do Dia, coloco em ÚNICA DISCUSSÃO o REGIME DE URGÊNCIA, da 
mensagem n° 22/2019, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 
25/2019, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO 
ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS", a mensagem n° 23/2019, 
oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 26/2019, que "DISPOE 
SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS", a mensagem n° 24/2019, oriunda do 
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 27/2019, que "DISPOE SOBRE 
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS", o requerimento de urgência n° 04/2019, oriundo do 
Legislativo Municipal, o qual remeteu o Projeto de Lei n° 24/2019, que "CONCEDE 
ÍNDICE DE REVISÃO GERAL AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO 
MUNICIPAL 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 Social, as mesmas mostraram-se FAVORÁVEIS à propositura em questão. Ato 
contínuo foi o Projeto de Lei n° 25/2019 que "DISPOE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos 
Senhores Vereador onde 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 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 
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referido Projeto de Lei n° 25/2019. Ato contínuo foi o Projeto de Lei n° 26/2019 que 
"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", submetido em primeira discussão, sendo 
a palavra franqueada aos Senhores Vereador onde 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 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° 26/2019. Ato contínuo foi o Projeto de Lei n° 
27/2019 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", submetido em primeira 
discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereador onde 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 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° 27/2019. Ato contínuo foi o 
Projeto de Lei n° 24/2019 que "CONCEDE ÍNDICE DE REVISÃO GERAL AOS 
SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos 
Senhores Vereador. O Vereador Sidinei Soares dos Reis afirmou seu voto contrário ao projeto 
em discussão. Alega que a matéria já foi discutida com o Sr. Prefeito e tendo em vista não 
achar justo conceder reajuste apenas aos servidores do Legislativo, embora reconheça esse 
direito e valor dos servidores, gostaria de estar votando para todos, especialmente para os 
servidores do Executivo. Submetido em primeira votação foi APROVADO por maioria de 
votos, sendo contrário o Vereador Sidinei Soares dos Reis. Ato contínuo foi o projeto em 
pauta submetido em segunda discussão, da qual ficou franqueada a palavra aos Senhores 
Vereadores. O vereador Carlos Eduardo de Carvalho apresentou seu ponto de vista: 
"respeitando o ponto de vista de cada um, eu vejo uma oportunidade de corrigir o que já é 
dado por lei. Todos aqui cobram o reajuste do executivo, mas não compete Câmara e sim ao 
Prefeito e dentro dos gastos da folha que já está em quase 54%, que é culpa de quem 
administra, e não dos funcionários. Deixo claro que o reajuste é para os funcionários e não par 
os vereadores; Sou favorável ao projeto, inclusive eu notei que o índice não é o melhor, mas 
também não é o pior, mas o que já foi usado anteriormente". Submetido em segunda votação 
foi o mesmo APROVADO por maioria de votos, sendo contrário o Vereador Sidinei Soares 
dos Reis. Aprovado o referido Projeto de Lei n° 24/2019. Iniciado o terceiro período da 
Sessão, ou seja, TRIBUNA ESPECIAL, passando-se à EXPLICAÇÃO PESSOAL a qual 
restou prejudicada ante a ausência de oradores. Passando-se à TRIBUNA LIVRE, esta foi 
utilizada pelos seguintes vereadores: Carlos Eduardo de Carvalho - "sobre as indicações o Sr. 
Prefeito sempre arquiva e nós estamos fazendo o nosso papel, mas ele também não pode 
impedir de fazermos as indicações e assim continuaremos fazendo, pouco importa o tamanho 
do arquivo do prefeito. A indicação não é da vontade do vereador, mas dos moradores. Sobre 
a indicação de taxa sobre serviços prestados por forasteiros eu acho injusto para os 
comerciantes locais que pagam impostos concorrer com forasteiros que não pagam os 
impostos. Em Sud, por exemplo, tem fiscalização e aqui na cidade não existe fiscalização. O 
Sr. Prefeito justifica que não tem funcionário, mas a prefeitura tem mais de 250 funcionários e 
não pode designar um servidor para fiscalizar? Isso gera arrecadação para o Município e o 
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SIDNV CARLO ON  -  ALVES 	SIDI 
PRESIDENTE 	 10  SECRETÁRIO 
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comerciante local vai se sentir mais protegido. O produto daquele que paga imposto sai mais 
caro. Eu vou ficar o resto do meu mandato cobrando, indicando, pouco importa se o prefeito 
vai ou não acatar. Outra indicação, sobre a faixa amarela, o comerciante não tem sinalização 
em frente ao seu comércio e há vários outros estabelecimentos comerciais e ele está 
encontrando dificuldade de entrar e sair do seu estabelecimento. Esse comerciante gera 
emprego e arrecadação para o Município". Presidente Sidney Carlos Gonçalvez: "levarei as 
indicações ao Sr. Prefeito para que ele possa fazer isso, pois é demanda antiga. Esperamos 
que com a criação do cargo o fiscal este cumpra todas as normas do código de postura. Ele é 
amplo e tomara que seja cumprido ao pé da letra e que a cidade seja regulamentada como 
outras tantas. Carlos Eduardo de Carvalho: - "em outras cidades têm sinalização e 
regulamentação para estacionamento, carga e descarga e não vai atrapalhar ninguém. Sidinei  
Soares dos Reis - "reforço o convite para inauguração da casa de Barretos, dia 29, as 10h00. 
Todos os vereadores e demais moradores estão convidados. Outras cidades parceiras irão 
participar. Reforço o convite ao executivo e população e convoco do Presidente a estar 
presente". Presidente: - "comunica que está disponível a prestação de contas do executivo de 
2017 e amanhã já estará disponível cópias aos vereadores na secretaria". O Presidente 
informou que a Câmara entra em recesso e a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 12 de 
agosto de 2019. 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 SIDINEI SOARES 
DOS REIS, 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. 


