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ATA DA iia  (DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 10  (PRIMEIRO) 
ANO LEGISLATIVO DA 13  (DÉCIMA TERCEIRA) LEGISLATURA DA 
EGRÉGIA CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, ESTADO DE SÃO 
PAULO. 
Às 20:00 horas do dia 10 de agosto de 2017, 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 i ia  (décima primeira) 
SESSÃO ORDINÁRIA, do Primeiro Ano Legislativo da 13  (Décima Terceira) 
Legislatura. Efetuada a Chamada dos Vereadores de acordo com o LIVRO DE 
REGISTRO DE PRESENÇA, fis. n° 172 (cento e setenta e dois), 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, OSVALDO XAVIER, PAULO 
ROBERTO DEL SANTOS, 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 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 26 de junho de 2017, das Sessões 
Extraordinárias do dia 10, 11 e 17 de julho de 2017 as quais foram aprovadas por 
unanimidade de votos. Ato contínuo, o Primeiro Secretário realizou a leitura da 
Mensagem n° 35/2017, datada de 08 de agosto de 2017, oriunda do Executivo 
Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 40/2017 que "DISPOE SOBRE 
DENOMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS"; a Mensagem n° 36/2017, datada de 08 de 
agosto de 2017, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a 
qual remeteu o Projeto de Lei n° 41/2017 que "DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO 
DE PRAÇA PUBLICA"; a Mensagem n° 37/2017, datada de 10 de agosto de 2017, 
oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGENCIA, a qual remeteu o 
Projeto de Lei n° 42/2017 que "DISPÕE SOBRE OS TIPOS DE 
EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS QUE PODERÃO SE INSTALAR NO 
PARQUE INDUSTRIAL"; o Ofício G n° 027/2017, datado de 26 (vinte e seis) de 
junho de 2017 (protocolo datado de vinte e oito de junho de dois mil e dezessete), de 
autoria do Poder Executivo Municipal, em resposta ao Oficio GP n° 74/2017, que 
encaminhou a Indicação n° 16/2017, de autoria do vereador Paulo Roberto Dei Santos; o 
Ofício G no  028/2017, datado de 26 (vinte e seis) de junho de 2017 (protocolo datado 
de vinte e oito de junho de dois mil e dezessete), de autoria do Executivo Municipal, em 
resposta ao oficio GP n° 74/2017 que encaminhou a Indicação n° 17/2017, de autoria do 
vereador Osvaldo Xavier; o Ofício G n° 029/2017, datado de 26 (vinte e seis) de junho 
de 2017 (protocolo datado de vinte e oito de junho de dois mil e dezessete), de autoria 
do Executivo Municipal, em resposta ao oficio GP n° 74/2017 que encaminhou a 
Indicação n° 18/2017, de autoria do vereador Sidinei Soares dos Reis; o Ofício G n° 
030/2017, datado de 26 (vinte e seis) de junho de 2017 (protocolo datado de vinte e oito 
de junho de dois mil e dezessete), de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao 
ofício GP n° 74/2017 que encaminhou a Indicação n° 19/2017, de autoria do vereador 
Carlos Eduardo de Carvalho; Ofício DAF no. 040/2017, datado de 13 (treze) de julho de 
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2017, de autoria do Diretor de Administração e Finanças do Executivo Municipal, 
solicitando o prazo de quinze dias para responder o oficio GP n° 83/2017, referente a 
indicação n° 20/2017, de autoria do vereador Carlos Eduardo de Carvalho, referente à 
Lei Municipal n° 1.391/2009; o Ofício G n° 42/2017, datado de 24 (vinte e quatro) de 
julho de 2017 (protocolo datado de vinte e sete de julho de dois mil e dezessete), de 
autoria do Executivo Municipal, em resposta em resposta ao oficio GP n° 83/2017 que 
encaminhou a Indicação n° 20/2017, de autoria do vereador Carlos Eduardo de 
Carvalho; a leitura da Moção de Aplausos e Elogios n° 01/2017, datado de 08 (oito) de 
agosto de 2017, de autoria do vereador Sidney Carlos Gonçalves, à senhora Sara da 
Silva Lisboa Dias; a leitura do Requerimento de Informação n° 06/2017, datado de 07 
(sete) de agosto de 2017, de autoria do vereador Carlos Eduardo de Carvalho, para que 
se oficie ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, solicitando a seguinte informação: 
"CÓPIA DO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA ASSINADO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO ANO DE 
2009, PARA ADEQUAÇÃO À LEI MUNICIPAL N° 1391/2009"; a indicação n° 
21/2017, datada de 04 de agosto de 2017, de autoria do vereador Paulo Roberto Del 
Santos para que "SEJA OFICIADO AO EXCELENTISSIMO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL, PARA QUE SEJA REALIZADO ANUNCIO DE 
FUNERAL EXISTENTE NO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CARRO DE SOM", a 
indicação n° 22/2017, datada de 04 de agosto de 2017, de autoria do vereador Donizete 
Aparecido da Silva para que "SEJA OFICIADO AO EXCELENTISSIMO 
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, PARA QUE SEJA REALIZADA A 
SINALIZAÇÃO DE PARE NO CHÃO, INCLUSÃO DE PLACAS NAS RUAS 
DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL, BEM COMO REALIZADO ESTUDO PARA 
SE CONSTRUIR LOMBADAS VISANDO A REDUÇÃO DE VELOCIDADE NO 
BAIRRO", a indicação n° 23/2017, datada de 04 de agosto de 2017, de autoria do 
vereador Donizete Aparecido da Silva para que "SEJA OFICIADO AO 
EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, PARA QUE SEJA 
CRIADO PONTO DE PARADA NA AVENIDA PASCHOAL GUZZO COM A 
RUA JOSÉ CANDIDO DE MORAES E MANTER O PONTO NA AVENIDA 
JOÃO TIM, PARA AUXILIAR OS MUNICIPES QUE NECESSITAM 
UTILIZAR DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA REALIZAR TRATAMENTO 
DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO"; a indicação n° 24/2017, datada de 04 de 
agosto de 2017, de autoria do vereador Donizete Aparecido da Silva para que "SEJA 
OFICIADO AO EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, 
PARA QUE SEJA REALIZADA A LIMPEZA E SEJA PASSADO VENENO NOS 
BUEIROS DA CIDADE"; a indicação n° 25/2017, datada de 07 de agosto de 2017, de 
autoria do vereador Donizete Aparecido da Silva para que "SEJA OFICIADO AO 
EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, PARA QUE SEJA 
AMPLIADA A FAIXA DESTINADA AO ESTACIONAMENTO DOS 
VEÍCULOS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO 
FUNDAMENTAL BAIRRO LIMOEIRO"; a indicação n° 26/2017, datada de 08 de 
agosto de 2017, de autoria do vereador Sidinei Soares dos Reis para que "SEJA 
OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, 
PARA QUE SEJA CONSTRUÍDA LOMBADA NA RUA AUGUSTO DONEGAR, 
ENTRE AS RUAS ANTONIO ARVELINE E JOSÉ CANDIDO DE MORAES, NA 
ALTURA DO NUMERO 165"; a indicação n° 27/2017, datada de 10 de agosto de 
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2017, de autoria do Poder Legislativo, para que "SEJA OFICIADO AO 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, PARA QUE SEJA 
REALIZADO AUMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE 
TRABALHAVAM EM JORNADA ESPECIAL E QUE TIVERAM O VALOR 
REDUZIDO DIANTE DO CANCELAMENTO DA GRATIFICAÇÃO 
ANTERIORMENTE RECEBIDA". Terminada a leitura do Expediente, o Senhor 
Presidente franqueou a Palavra aos Senhores Vereadores, a qual foi utilizada pelo 
vereador Sidinei Soares dos Reis disse que desde o mandato passado o executivo 
responde às indicações no sentido de que estará realizando estudo para a implantação da 
indicação, mas não são solucionadas. Disse o vereador Sidinei Soares dos Reis que a 
indicação de sua autoria para a construção de lombada na Avenida Paschoal Guzzo foi 
fruto de reivindicações de comerciantes, que conhecem as necessidades locais. O 
vereador Carlos Eduardo de Carvalho disse que sua indicação acerca da aplicação da lei 
municipal que cuida da castração dos animais do município não foi atendida. Informou 
Carlos Eduardo que obteve informação junto à vigilância zoossanitária que o município, 
em 2009, firmou com o Ministério Público Estadual um termo de compromisso de 
ajustamento de conduta para adequação do município à Lei Municipal n° 1391/2009, o 
que o levou a elaborar o requerimento de informação n° 06/2017 para verificar se o 
município está cumprindo com o pactuado no mencionado compromisso. Falou Carlos 
Eduardo que a indicação n° 27/2017, de autoria do Poder Legislativo foi elaborada após 
conversa com os motoristas municipais tendo em vista a grande queda no valor do 
salário, ao passarem receber por horas trabalhadas. Iniciado o Período o Período da 
ORDEM DO DIA, foi colocado em única Votação o REGIME DE URGÊNCIA da 
Mensagem n° 35/2017, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de 
Lei n° 40/2017, que "DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS"; 
da mensagem n° 36/2017, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de 
Lei n° 41/2017 que "DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA", 
da mensagem n° 37/2017, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de 
Lei n° 42/2017 que "DISPÕE SOBRE OS TIPOS DE EMPREENDIMENTOS 
INDUSTRIAIS QUE PODERÃO SE INSTALAR NO PARQUE INDUSTRIAL", 
da qual ficou franqueada a palavra aos Senhores Vereadores, foi utilizada pelo vereador 
Sidinei Soares dos Reis onde disse que os vereadores trabalham em prol ao município, 
sendo esta afirmativa demonstrada no projeto n° 42/2017, que foi protocolado pelo 
executivo na Câmara hoje, fora do prazo, mas após a mesa verificar a urgência na 
aprovação, houve a inclusão do projeto na ordem do dia. O presidente Messias de Brito 
Gondim agradeceu a colaboração da mesa na inclusão do projeto intempestivo, tendo 
em vista a necessidades do município. 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. 
Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o Pro)eto de Lei n° 40/2017, que 
"DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS", submetido em 
primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da qual foi 
utilizada pelo presidente Messias, onde esclareceu que o projeto visava denominar ruas 
do bairro residencial Doutor Bento Moreflo com os seguintes nomes: Lindolfo Xavier; 
Ari de Brito Gondim; Francisco Silveira de Brito; Ronaldo Lourenço de Lima; Aristides 
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Tim e Manoel Osvaldo Dei Santos Barbeiro. O vereador Sidinei Soares dos Reis que 
agradeceu ao prefeito por ter colocado nas ruas os nomes das pessoas indicadas pelos 
vereadores. Disse Sidinei Soares dos Reis que juntamente com o vereador Sidney 
Carlos Gonçalves indicou o nome do servidor Ronaldo Lourenço de Lima. O presidente 
Messias de Brito Gondim disse que foi indicado pelos vereadores pessoas que tiveram 
atuação no município. Demostrou Messias estar emocionado ao ter indicado o nome do 
servidor público, seu sobrinho, Ari de Brito Gondim. 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. Aprovado o 
referido Projeto de Lei no 40/2017. Prosseguindo a ORDEM DO DIA, foi o Projeto de 
Lei n'41/2017, que "DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA", 
submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores 
Vereadores, da qual foi utilizada pelo presidente Messias, onde explicou que o projeto 
visava conceder à praça que será construída nas proximidades da Avenida João Tim, a 
denominação "Benedito Custódio da Silva". 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. Aprovado o 
referido Projeto de Lei n° 41/2017. Prosseguindo a ORDEM DO DIA, foi o Projeto de 
Lei n° 42/2017, que "DISPÕE SOBRE OS TIPOS DE EMPREENDIMENTOS 
INDUSTRIAIS QUE PODERÃO SE INSTALAR NO PARQUE INDUSTRIAL", 
submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores 
Vereadores, da qual foi utilizada pelo presidente Messias, onde explicou que o projeto 
visava estabelecer normas de proteção ambiental para instalação de indústrias no parque 
industrial a ser implantado no município. 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. Aprovado o 
referido Projeto de Lei n° 42/2017. Prosseguindo a ORDEM DO DIA, foi o 
Requerimento n° 06/2017, que "SOLICITA AO PODER EXECUTIVO COPIA DO 
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ASSINADO 
JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO ANO DE 2009, PARA ADEQUAÇÃO 
À LEI MUNICIPAL N° 1.391/2009% submetido em única discussão, sendo a palavra 
franqueada aos Senhores Vereadores, da restou prejudicada ante a ausência de oradores. 
Submetido em única votação foi APROVADO por unanimidade de votos. Aprovado o 
Requerimento n° 06/2017. Prosseguindo a ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Moção 
de Aplausos e Elogios n° 01/2017, dirigido "A SENHORA SARA DA SILVA 
LISBOA DIAS, PELOS RELEVANTES TRABALHOS REALIZADOS EM 
NOSSO MUNICÍPIO", submetido em única discussão, sendo a palavra franqueada 
aos Senhores Vereadores, da qual foi utilizada pelo vereador Sidney Carlos Gonçalves, 
onde explicou que a moção de sua autoria à servidora Sara, se estendia a todos os 
servidores da prefeitura municipal. Disse Sidney Carlos que os vereadores deveriam 
passar na Casa da Agricultura para constatarem o trabalho que vem sendo desenvolvido 
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pela funcionária Sara. Mencionou o vereador Sidney Carlos Gonçalves que a agrônoma 
vem encontrando muita dificuldade em executar o trabalho ante a falta de 
reconhecimento por parte do executivo. O vereador Sidney Carlos ainda disse que a 
indicação de autoria do Legislativo, acerca do aumento da remuneração dos motoristas, 
tendo em vista a diminuição da remuneração pelo corte da gratificação anteriormente 
recebida, terá força desde que os vereadores estejam unidos no mesmo propósito. Disse 
Sidney Carlos que quando foi aprovado o Estatuto, foi conversado com o executivo que 
a extinção dos oito por cento do FGTS seria repassado aos servidores por meio de 
aumento na remuneração, o que não ocorreu. Disse Sidney Carlos ser árduo o cargo de 
motorista tendo em vista a falta de horário determinado de trabalho, devido à 
necessidade de ter que ficar à disposição. O vereador Carlos Eduardo de Carvalho disse 
que no Estatuto está previsto o direito dos motoristas receberem gratificação e que esta 
foi simplesmente cancelada, sem alteração no Estatuto. Concluiu Carlos Eduardo 
dizendo que deve haver união na Câmara. Submetido em única votação foi 
APROVADO por unanimidade de votos. Aprovado a Moção de Aplausos e Elogios n° 
01/2017. Iniciado o terceiro período da Sessão, ou seja, TRIBUNA ESPECIAL, 
passando-se à EXPLICAÇÃO PESSOAL a qual foi utilizada pelo vereador Sidinei 
Soares dos Reis, que recordou que no mandato passado reuniu com o prefeito da época, 
hoje prefeito reeleito, e firmou compromisso de seria convertido em aumento salarial os 
oito por cento perdidos pelos funcionários com o cancelamento do FGTS e que até o 
presente momento o acordo não foi cumprido. O vereador Sidinei Soares dos Reis disse 
que a respeito da indicação de autoria de todos os vereadores, sobre o aumento do 
salário dos motoristas do poder executivo, tem respaldo na atividade desenvolvida pelos 
motoristas, destacou o risco de vida que todos os dias passam nas estradas. Disse 
Sidinei Soares que os motoristas do município recebem a menor remuneração na nossa 
região. Finalizou o vereador Sidinei Soares dos Reis propondo aos vereadores que 
marcassem uma reunião com o prefeito e todos os motoristas para resolverem o 
problema da diminuição da remuneração. 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 SIDNEY CARLOS GONÇALVES, 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 agosto de 2017. 

SINEY CARLO GI, ALVES 
10  SECRETÁRIO 

MESSI 	9 1 õ4 O GONDIM 
PRESIDENTE 


