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ATA DA iia (DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 20 (SEGUNDO) ANO
LEGISLATIVO DA 13a (DÉCIMA TERCEIRA) LEGISLATURA DA EGRÉGIA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO.
Às 20:00 horas do dia 10 de agosto de 2018, 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 11 a (décima primeira) SESSÃO ORDINÁRIA, do Segundo Ano
Legislativo da 13 (Décima Terceira) Legislatura. Efetuada a Chamada dos Vereadores de
acordo com o LIVRO DE REGISTRO DE PRESENÇA, fis. n° io (dez), 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, MESSIAS DE BRITO GONDIM declarou aberta a referida
Sessão, 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
25 de agosto, e das Sessões Extraordinárias dos dias 10 e 30 de julho de 2018, as quais foram
aprovadas por unanimidades de votos. Ato contínuo foi informado que o processo e-TCESP 3906.989.16-5 referente às contas anuais do exercício de 2016 da Prefeitura Municipal de
Guzolândia encontra-se na Secretaria da Câmara, durante o horário de expediente dos dias
úteis, à disposição de eventuais interessados. Na sequência, foi efetuada a leitura da
Mensagem n° 038/2018, datada de 31 de julho de 2018, oriunda do Executivo Municipal, a
qual remeteu o Projeto de Lei n° 39/2018 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"; a Mensagem n° 039/2018, datada de 08 de julho de 2018, oriunda do
Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n°
40/2018 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; o ofício GAB n'27/2018,
datado de 10 de julho de 2018, de autoria do Executivo Municipal, em resposta a indicação de
n° 24/2018, de autoria dos vereadores Carlos Eduardo de Carvalho e Cristiano Leonel Barbosa
encaminhada pelo ofício GP n° 64/2018, o Ofício GAB n° 28/2018, datado de 10 de julho de
2018, de autoria do Executivo Municipal, em resposta a indicação n° 25/2018, de autoria dos
vereadores Carlos Eduardo de Carvalho e Cristiano Leonel Barbosa, encaminhada pelo ofício
GP n°64/2018; o Requerimento de Informação 0 01/2018, datado de 25 de julho de 2018,
de autoria do vereador Carlos Eduardo de Carvalho, requerendo informações referente à
Creche Escola do Bairro Limoeiro: planilha de gastos com a obra, incluindo material e mão
de obra; início e fim da obra, indicando suspensão/paralização, em sendo o caso, com as
justificativas; previsão da data de inauguração, não havendo, apresentação de motivos,
devidamente fundamentado. Solicita ainda, no tocante a Lei 1391/2009 - Criação do controle
de Zoonoses e bem-estar animal do Município de Guzolândia: cópia do termo de ajustamento
de conduta firmado entre a municipalidade e o Ministério Público do Estado de São Paulo;
esclarecimentos sobre seu cumprimento; a indicação n° 26/2018, datada de 31 de julho de
2018, dos vereadores Donizete Aparecido da Silva, Osvaldo Xavier, Paulo Roberto Dcl
Santos e Sebastião Custódio da Silva, para que "SEJA OFICIADO AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE SEJA
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CONSTRUÍDA LOMBADA NA AVENIDA JOÃO TIM"; a indicação O 27/2018, datada
de 08 de agosto de 2018, dos vereadores Carlos Eduardo de Carvalho e Cristiano Leonel
Barbosa, para que "SEJA REITERADO O OFICIO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE SEJA PROVIDENCIADA A ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DAS RUAS VITORIO TROLEIS, BAIRRO JARDIM IMPERIAL, E NA
RUA MARIA BRITES DA SILVA, BAIRRO BELA VISTA; SEJA PROVIDENCIADA
A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA ALLAN KARDEC"; a indicação n°
28/2018, datada de 08 de agosto de 2018, dos vereadores Carlos Eduardo de Carvalho e
Cristiano Leonel Barbosa, para que "SEJA REITERADO O OFICIO AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE DETERMINE
A REALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO ENTRE OS TÚMULOS DO CEMITÉRIO".
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 colocado em Única Votação o REGIME DE URGÊNCIA da
Mensagem n° 038/2018, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n°
39/2018, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO
ADICIONAL ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", da Mensagem n°
039/2018, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 40/2018, que
"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS", da qual ficou 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 e Educação, Saúde e
Assistência Social, as mesmas mostraram-se FAVORÁVEIS à propositura em questão. Ato
contínuo foi o Projeto de Lei n° 39/2018, que "DISPOE SOBRE AUTORIZAÇAO PARA
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos
Senhores Vereadores, da qual foi utilizada pelo presidente Messias de Brito Gondim onde
explicou que o projeto visava a pavimentação asfáltica no prolongamento da rua Constantino
Rodrigues. O vereador Sidinei Soares dos Reis disse estar feliz como cidadão de Guzolândia,
pois a pavimentação asfáltica da mencionada rua sempre fora pleiteada pela população.
Afirmou Sidinei Soares dos Reis que o valor da contrapartida era muito pequeno diante da
importância da obra. O vereador Carlos Eduardo de Carvalho disse que a pavimentação
asfáltica contida no projeto já fora objeto de reivindicação desta Casa diante do grande fluxo
de veículos e máquinas pelo local. O vereador Osvaldo Xavier disse que foi muito cobrado
pela população no sentido de se realizar a pavimentação asfáltica presente no projeto em
discussão e que a realização da obra o deixa muito contente. O presidente Messias de Brito
Gondim disse que após inúmeras reivindicações acerca da pavimentação asfáltica da rua
Constantino Rodrigues foi conseguido a verba para a realização da infraestrutura. 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° 39/2018. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA
foi o Projeto de Lei n° 40/2018, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS
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PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos
Senhores Vereadores, da qual foi utilizada pelo presidente Messias de Brito Gondim onde
explicou que o projeto visava a abertura de crédito no valor de até R$ 110.000,00 (cento e dez
mil reais) para a desapropriação de imóvel para suprir as necessidades da administração
Legislativa. O vereador Sidinei Soares dos Reis disse ter muita preocupação quando o assunto
tratado diz respeito a obras realizadas pela Câmara. Disse ainda Sidinei Soares entender que a
Câmara necessita de cuidados, no entanto, ressaltou que muitos presidentes não deram
continuidade à obra iniciada e tal consequência foi sentida pela população. Afirmou Sidinei
Soares que o próximo presidente teria que dar continuidade à obra para que não ficasse mais
uma obra parada. O vereador Carlos Eduardo disse saber que o prédio da Câmara necessita de
reforma para a adequação às normas. No entanto, indagou Carlos Eduardo se não seria melhor
buscar meios alternativos como o outro espaço do lado da Câmara que pertence à prefeitura
para adequar às necessidades do prédio, de forma a não gastar dinheiro com a compra de
terreno. Disse Carlos Eduardo que os vereadores deveriam pensar no povo e que se o dinheiro
com a compra do terreno fosse investido em bônus aos funcionários, sairia ganhando os
funcionários e o comércio local. Afirmou Carlos Eduardo que a Casa Legislativa já teve uma
obra frustrada e que por erro de estrutura prejudicou outros setores já que perdeu mais ou
menos R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Finalizou Carlos Eduardo dizendo ser favorável às
melhorias no prédio da Câmara, mas não como estava sendo colocado, qual seja com a
construção de um novo prédio. O presidente Messias de Brito Gondim disse que não havia
como adequar o prédio senão com a compra de outro terreno e que a Casa Legislativa não
deveria se preocupar com bônus dos funcionários e sim em dar condições de trabalho ao
Legislativo. Afirmou Messias que o bônus compete ao Poder Executivo e que o próximo
vereador que presidir o Legislativo terá que dar continuidade na obra para manter a Casa em
funcionamento. Submetido em primeira votação foi APROVADO por seis votos favoráveis
e dois votos desfavoráveis. Os vereadores Carlos Eduardo de Carvalho e Cristiano Leonel
Barbosa manifestaram-se desfavoráveis ao Projeto de Lei n° 40/2018 e os vereadores
Donizete Aparecido da Silva, Osvaldo Xavier, Paulo Roberto Del Santos, Sebastião Custódio
da Silva, Sidinei Soares dos Reis e Sidney Carlos Gonçalves manifestaram-se favoráveis ao
Projeto de Lei n° 40/2018. 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 seis votos favoráveis e dois votos desfavoráveis. Os vereadores Carlos
Eduardo de Carvalho e Cristiano Leonel Barbosa manifestaram-se desfavoráveis ao Projeto de
Lei n° 40/2018 e os vereadores Donizete Aparecido da Silva, Osvaldo Xavier, Paulo Roberto
Dei Santos, Sebastião Custódio da Silva, Sidinei Soares dos Reis e Sidney Carlos Gonçalves
manifestaram-se favoráveis ao Projeto de Lei n° 40/2018. Aprovado o referido Projeto de Lei
n° 40/2018. 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 pelo vereador Carlos Eduardo
de Carvalho onde reiterou a indicação de iluminação pública da Avenida Alian Kardec e
ressaltou o descaso com os entes queridos pela ausência de calçamento no cemitério
municipal. O vereador Paulo Roberto Dei Santos disse que foi o primeiro a fazer a indicação
do calçamento do cemitério. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, informou que a
Câmara se reunirá em Sessão Ordinária no dia 27 de agosto de 2018, agradeceu a presença de
todos e deu por encerrada a presente Sessão, do que para constar, eu SIDNEY CARLOS
GONÇALVES, exerci as funções de Primeiro Secretário, da Câmara Municipal de

Câmara Municipal de Guzolân dia
"Deolindo de Souza Lima"
Av. Paschoal Guzzo, 1087— CEP 15.355-000 - C.N.P.J. 51.842.326/0001-05
e— mail.- cm guzo/andia©yahoo.com.br - Fone/Fax (17) 3637-1102
Estado de São Paulo

GuzolândialSP, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela Mesa
Diretora.
GuzolândialSP, 10 de agosto de 2018.
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