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ATA DA 13 a (DÉCIMA TERCEIRA) 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 11 de setembro 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 GUZOLÂNDIA, Estado de São 
Paulo, reuniu-se na sua 13' (décima terceira) SESSÃO ORDINÁRIA, do Primeiro Ano 
Legislativo da 13a (Décima Terceira) Legislatura. Efetuada a Chamada dos Vereadores de 
acordo com o LIVRO DE REGISTRO DE PRESENÇA, fls. n° 174 (cento e setenta 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, 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, agradeceu a presença de todos e registrou as presenças do 
doutor Carlos Roberto dos Santos Okamoto, presidente da 168a  Subseção da Comarca de 
Auriflama, Agrepino Ferreira Leite, escrivão da polícia de Guzolândia, Irineu de Souza e 
Silva, 3° (terceiro) sargento reformado da Policia Militar do Estado de São Paulo e Claudinei 
Azevedo Martins, investigador de polícia de Guzolândia. Iniciado o EXPEDIENTE DO 
DIA, o vereador Cristiano Leonel Barbosa solicitowa dispensa da leitura da Ata da Sessão 
Ordinária do dia 25 de agosto de 2017 a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Ato 
contínuo, o Primeiro Secretário realizou a leitura da Mensagem n° 41/2017, datada de 31 de 
agosto de 2017, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 45/2017 
que "DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO DE 
GUZOLÂNDIA, PARA O PERÍODO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; da 
Mensagem n° 42/2017, datada de 31 de agosto de 2017, oriunda do Executivo Municipal, a 
qual remeteu o Projeto de Lei n46/2017 que "DISPÕE SOBRE OS ANEXOS DA LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCICIO DE 2018"; da Mensagem n° 
43/2017, datada de 31 de agosto de 2017, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o 
Projeto de Lei n° 47/2017 que "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 
MUNICIPIO DE GUZOLÂNDIA PARA O EXERCÍCIO DE 20181 ; o Parecer do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às contas anuais do executivo municipal, 
exercício de 2015, processo n° 2162/026/15, o Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2017, 
oriundo da Mesa Diretora da Câmara Municipal que "DISPOE SOBRE APROVAÇÃO 
DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA RELATIVAS AO 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015"; a Mensagem n° 40/2017, datada de 23 de agosto 
de 2017, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o 
Projeto de Lei Complementar n° 04/2017 que "DISPOE SOBRE CRIAÇÃO DE CARGO 
EFETIVO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB 1 E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS"; a Mensagem n° 44/2017, datada de 06 de setembro de 2017, oriunda do 
Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 
48/2017 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO 
ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; o Oficio G 110048/2017, 
datado de 28 (vinte e oito) de agosto de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, em 
resposta ao oficio GP no 90/2017 que encaminhou a Indicação n° 21/2017, de autoria do 
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vereador Paulo Roberto Dei Santos; o Ofício G n° 049/2017, datado de 28 de agosto de 2017, 
de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao oficio GP n0  90/2017 que encaminhou a 
Indicação n° 22/2017, de autoria do vereador Donizete Aparecido da Silva; o Oficio G n° 
050/2017, datado de 28 de agosto de 2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao 
oficio GP n° 90/2017 que encaminhou a Indicação n° 23/2017, de autoria do vereador 
Donizete Aparecido da Silva; o Ofício G no 051/2017, datado de 28 de agosto de 2017, de 
autoria do Executivo Municipal, em resposta ao oficio GP no 90/2017 que encaminhou a 
Indicação no 24/2017, de autoria do vereador Donizete Aparecido da Silva; o Oficio G n° 
052/2017, datado de 28 de agosto de 2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao 
oficio GP n° 90/2017 que encaminhou a Indicação no 25/2017, de autoria do vereador 
Donizete Aparecido da Silva; o Oficio G n° 053/2017, datado de 28 de agosto de 2017, de 
autoria do Executivo Municipal, em resposta ao oficio GP n° 90/2017 que encaminhou a 
Indicação n° 26/2017, de autoria do vereador Sidinei Soares dos Reis; o Oficio G no
054/2017, datado de 28 de agosto de 2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao 
oficio GP n° 93/2017 que encaminhou a Indicação n° 27/2017, de autoria do Poder 
Legislativo; o Ofício G n° 055/2017, datado de 28 de agosto de 2017, de autoria do Executivo 
Municipal, solicitando dilação de prazo de trinta dias para a resposta ao oficio GP n° 91/2017 
que encaminhou o Requerimento de Informação n° 06/2017, de autoria do vereador Carlos 
Eduardo de Carvalho, tendo em vista o acúmulo de serviço, bem como o quadro reduzido de 
servidores públicos; o Parecer da Comissão de Justiça e Redação n° 07/2017 ao Projeto de Lei 
Complementar n° 04/2017; o Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos n° 08/2017 ao 
Projeto de Lei Complementar n° 04/2017k oequer4mento n° 07/2017, datado de 06 de 
setembro de 2017, de autoria do vereador Sidinei Soares dos Reis, que seja concedido 
"TÍTULO DE CIDADÃ GUZOLANDENSE À SENHORA EMIKO MONZEN 
MARTINES"; o Requerimento n° 08/2017, datado de 06 de setembro de 2017, de autoria 
do vereador Sidinei Soares dos Reis, que seja concedido "TITULO DE CIDADÃO 
GUZOLANDENSE AO SENHOR EDVALDO PEREIRA ARRUDA"; o Requerimento 
n° 09/2017, datado de 11 de setembro de 2017, de autoria do vereador Sidinei Soares dos 
Reis, que seja concedido "TITULO DE CIDADÃO GUZOLANDENSE AO SENHOR 
MÁRCIO LUIS CARDOSO"; o Requerimento n° 10/2017, datado de 11 de setembro de 
2017, de autoria do vereador Sidinei Soares dos Reis, que seja concedido "TITULO DE 
CIDADÃO GUZOLANDENSE AO SENHOR CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 
OKAMOTO"; o Projeto de Decreto legislativo n° 02/2017, datado de 06 de setembro de 
2017, de autoria da Mesa Diretora que "DETERMINA O TITULO DE CIDADÃ 
HONORÁRIA GUZOLANDENSE"; o Projeto de Decreto legislativo n° 03/2017, datado 
de 06 de setembro de 2017, de autoria da Mesa Diretora que "DETERMINA O TITULO 
DE CIDADÃO HONORÁRIO GUZOLANDENSE"; o Projeto de Decreto legislativo n° 
04/2017, datado de 11 de setembro de 2017, de autoria da Mesa Diretora que "DETERMINA 
O TITULO DE CIDADÃO HONORÁRIO GUZOLANDENSE"; o Projeto de Decreto 
legislativo n° 05/2017, datado de 11 de setembro de 2017, de autoria da Mesa Diretora que 
"DETERMINA O TITULO DE CIDADÃO HONORÁRIO GUZOLANDENSE"; a 
indicação n° 32/2017, datada de 06 de setembro de 2017, de autoria dos vereadores Cristiano 
Leonel Barbosa, Sidinei Soares dos Reis e Sidnei Carlos Gonçalves, para que "SEJA 
OFICIADO AO EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, 
REITERANDO O PEDIDO DE RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO CÓRREGO 
GUARÁ" e a Indicação no 33/2017, datada de 06 de setembro de 2017, de autoria do 
vereador Sidinei Soares dos Reis, para que "SEJA OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO 
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SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, PARA QUE SEJA CRIADO PROJETO PARA 
POSTERIOR DENOMINAÇÃO DE ESTRADA VICINAL ANA RITA DUTRA 
LEITE, A ESTRADA LOCALIZADA ENTRE A AVENIDA ANTONIO CEZARIN E O 
ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL". Terminada a leitura do Expediente, o Senhor 
Presidente franqueou a Palavra aos Senhores Vereadores, a qual restou prejudicada ante a 
ausência de oradores. O presidente Messias de Brito Gondim informou que foi concedido ao 
representante do executivo municipal o direito de defesa técnica prévia às contas municipais 
do exercício de 2015, e que ante a ausência do douto representante do executivo passaria ao 
julgamento das contas. Iniciando o período da ORDEM DO DIA, de acordo com o parecer 
favorável da Comissão de Finanças e Orçamento n° 06/2017, foi colocado em única Votação 
o Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2017, de autoria da Mesa Diretora, que "DISPOE 
SOBRE APROVAÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUZOLÂNDIA RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015", submetido 
em única discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da qual restou 
prejudicada ante a ausência de oradores. Submetido em única votação foi APROVADO por 
unanimidade de votos. Aprovado o referido Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2017. 
Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei Complementar no 
04/2017, que "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGO EFETIVO DE PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB 1 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", 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. Aprovado o referida Projeto doLei Complementar n° 04/2017, em 
primeira votação. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi colocado em única 
Votação o REGIME DE URGÊNCIA da Mensagem n° 44/2017, oriunda do Executivo 
Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 48/2017, que "DISPOE SOBRE 
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS", da qual 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. Prosseguindo o 
período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei n° 48/2017, que "DISPOE SOBRE 
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a palavra 
franqueada aos Senhores Vereadores, da qual foi utilizada pelo vereador Sidinei Soares dos 
Reis onde mencionou que o projeto deveria trazer descrito o nome das ruas que serão 
recapeadas. Argumentou o vereador Sidinei Soares dos Reis que seria uma forma de facilitar a 
fiscalização por parte dos vereadores. O presidente Messias justificou que o projeto em 
discussão poderia ser uma complementação de um outro projeto já apreciado por esta Casa, de 
forma que já tenha sido mencionado anteriormente os nomes das ruas a serem recapeadas. 
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° 48/2017. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, de acordo com o 
parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, foi colocado em única Votação o 
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Requerimento n° 07/2017, de autoria do vereador Sidinei Soares dos Reis, o qual remeteu o 
Projeto de Decreto Legislativo n° 02/2017, que "DETERMINA O TITULO HONORÁRIA 
DE CIDADÃ GUZOLANDENSE À SENHORA EMIKO MONZEN MARTINES", 
submetido em única discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da qual 
foi utilizada pelo vereador Sidinei Soares dos Reis que justificou que o requerimento de 
Título Cidadã Guzolandense à senhora Emiko Monzen Martines decorreu do brilhante 
trabalho voluntário que há muitos anos vem realizando com pessoas do município. O vereador 
Sidinei Soares dos Reis ainda pleiteou aos nobres pares a aprovação do título à senhora Emiko 
Monzen Martines. O vereador Carlos Eduardo de Carvalho disse ser uma homenagem muito 
importante já que a senhora Emiko sempre atuou e atua salvando vidas. O vereador Carlos 
Eduardo ainda mencionou que em razão dos atos da senhora Emiko hoje se encontra livre dos 
vícios. O presidente Messias disse concordar com as palavras do vereador Carlos Eduardo. 
Submetido em única votação foi APROVADO por unanimidade de votos. Aprovado o 
referido Projeto de Decreto Legislativo n° 02/2017. Prosseguindo o período da ORDEM DO 
DIA, de acordo com o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, foi colocado em 
única Votação o Requerimento n° 08/2017, de autoria do vereador Sidinei Soares dos Reis, o 
qual remeteu o Projeto de Decreto Legislativo n° 03/2017, que "DETERMINA O TITULO 
HONORIFICO DE CIDADÃO GUZOLANDENSE AO SENHOR EDVADO PEREIRA 
ARRUDA", submetido em única discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores 
Vereadores, da qual foi utilizada pelo vereador Sidinei Soares dos Reis que mencionou sobre 
a competência com que o senhor Edvaldo realiza as atividades esportivas de forma voluntária. 
Na sequência, o vereador Sidinei Soares dos *Reis -pleiteou aos vereadores a aprovação do 
título ao senhor Edvaldo que é popularmente conhecido como "Bigode". O vereador Carlos 
Eduardo de Carvalho disse que o senhor "Bigode", possui muitas qualidades e assim como a 
dona Emiko atua salvando vidas através do esporte de forma voluntária, e sem exercer 
nenhum cargo público. O presidente Messias disse ser o trabalho voluntário muito valoroso. 
Submetido em única votação foi APROVADO por unanimidade de votos. Aprovado o 
referido Projeto de Decreto Legislativo n° 03/2017. Prosseguindo o período da ORDEM DO 
DIA, de acordo com o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, foi colocado em 
única Votação o Requerimento n° 09/2017, de autoria do vereador Sidinei Soares dos Reis, o 
qual remeteu o Projeto de Decreto Legislativo n° 04/2017, que "DETERMINA O TITULO 
HONORIFICO DE CIDADÃO GUZOLANDENSE AO SENHOR MÁRCIO LUIS 
CARDOSO", submetido em única discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores 
Vereadores, da qual foi utilizada pelo vereador Sidinei Soares dos Reis onde narrou a vinda 
do senhor Márcio para Guzolândia, sua trajetória no meio político e seus atos em prol a saúde 
dos munícipes. Disse Sidinei Soares que mesmo não estando no meio político, o senhor 
Márcio continua com a sua humildade e a se preocupando com o povo, razão pela qual se 
torna merecedor do título. O vereador Carlos Eduardo esclareceu que toda homenagem de 
título cidadão necessita ser observado dois critério: serviço voluntário e trabalho direto com o 
povo. Diante desses critérios, o vereador Carlos Eduardo concluiu que o mencionado título 
não seria oportuno, no momento, ao senhor Márcio Luis Cardoso dado ao fato de ter exercido 
cargo político. Ressaltou Carlos Eduardo que o senhor Márcio Luis Cardoso merecia ser 
homenageado, mas não dentro dos critérios estabelecidos ao título cidadão, e sim como 
administrador público que foi. O vereador Sidinei Soares dos Reis disse entender ser o senhor 
Márcio merecedor da homenagem ante as suas boas atitudes desenvolvidas aos munícipes. O 
vereador Carlos Eduardo reiterou o seu posicionamento quanto aos critérios exigidos na 
homenagem, e afirmou ser merecedor o senhor Márcio de homenagem com base em outros 
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critérios. O presidente Messias disse que o projeto de Decreto Legislativo ao senhor Márcio 
estava de acordo com a Lei, sob o argumento de que o homenageado sempre ajudou o povo 
independente de politica. Submetido em única votação foi APROVADO por sete votos a 
um. O projeto de Decreto Legislativo n° 04/2017 foi aprovado pelos vereadores Cristiano 
Leonel Barbosa, Donizete Aparecido da Silva, Osvaldo Xavier, Paulo Roberto Del Santos, 
Sebastião Custódio da Silva, Sidinei Soares dos Reis e Sidney Carlos Gonçalves e rejeitado 
pelo vereador Carlos Eduardo de Carvalho. Aprovado o referido Projeto de Decreto 
Legislativo n° 03/2017. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, de acordo com o 
parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, foi colocado em única Votação o 
Requerimento n° 10/2017, de autoria do vereador Sidinei Soares dos Reis, o qual remeteu o 
Projeto de Decreto Legislativo n° 05/2017, que "DETERMINA O TITULO 
HONORÍFICO DE CIDADÃO GUZOLANDENSE AO SENHOR CARLOS 
ROBERTO DOS SANTOS OKAMOTO", submetido em única discussão, sendo a palavra 
franqueada aos Senhores Vereadores, da qual foi utilizada pelo vereador Sidinei Soares dos 
Reis que falou sobre o carinho que o advogado Carlos Roberto vem demonstrando aos nossos 
munícipes e de todas as atividades já desenvolvidas pelo advogado em nosso município. O 
vereador Carlos Eduardo disse acreditar que o para se conceder um título cidadão, a pessoa 
homenageada deveria ter desenvolvido trabalhos extraordinários, de destaque dentro do 
município, sendo que se assim não fosse, todos mereceriam o título. O vereador Sidinei 
Soares dos Reis disse que o doutor Carlos Roberto sempre desenvolveu seu trabalho com 
grande responsabilidade no município. O vereador Carlos Eduardo disse que vivemos em uma 
democracia e que estava apenas colocando-o ,u ponta de vista aceca do tema. O presidente 
Messias mencionou que os homenageados merecem o título e que a homenagem estreita os 
laços do legislativo com os munícipes. Submetido em única votação foi APROVADO por 
sete votos a um. O projeto de Decreto Legislativo n° 05/2017 foi aprovado pelos vereadores 
Cristiano Leonel Barbosa, Donizete Aparecido da Silva, Osvaldo Xavier, Paulo Roberto Dei 
Santos, Sebastião Custódio da Silva, Sidinei Soares dos Reis e Sidney Carlos Gonçalves e 
rejeitado pelo vereador Carlos Eduardo de Carvalho Aprovado o referido Projeto de Decreto 
Legislativo n° 05/2017. Iniciado o terceiro período da Sessão, ou seja, TRIBUNA 
ESPECIAL, passando-se a TRIBUNA LIVRE, foi concedida a palavra ao senhor Agrepino 
Ferreira Leite de acordo com o requerimento n1 02/2017, que agradeceu a oportunidade de 
fazer uso da palavra passou a explicar que em seu nome e de sua família estava a pleitear a 
aprovação pelos vereadores da indicação de denominação da via púbica que se inicia no 
término da Avenida Antonio Cazarin, no bairro Limoeiro e prossegue até o aterro sanitário 
municipal de "Ana Rita Dutra Leite". Explicou Agrepino que desde 1969 (mil novecentos e 
sessenta e nove) sua família possui propriedade na mencionada via pública, o que seria de 
extrema relevância referida denominação. Passando-se à EXPLICAÇÃO PESSOAL a qual 
foi utilizada pelo vereador Sidinei Soares dos Reis onde mencionou que seria cobrado junto 
ao senhor prefeito a indicação de sua autoria para a criação do projeto e posterior 
denominação de "Estrada Vicinal Ana Rita Dutra Leite", à estrada localizada entre a Avenida 
Antonio Cezarmn e o aterro sanitário municipal. O vereador Carlos Eduardo disse ser 
homenagem merecida, relembrou uma passagem de sua infância onde teve o auxílio da 
senhora Ana Rita Dutra Leite e sugeriu que fosse o nome da distinta senhora utilizado para 
denominar o bairro das imediações da vicinal e não à estrada. O presidente Messias esclareceu 
que necessitará elaborar projeto para criar a via pública para posterior denominação. O 
vereador Sidinei Soares mencionou que todos devem abraçar a causa e não esperar o 
executivo resolver a questão sobre a denominação da via pública. Nada mais havendo a tratar, 



GuzolândialSP, 11 de setembro de 2017. 

MESS ONDIM 
PRESIDENTE 
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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. 

SIDN CARLOS GON ALVES 
10  SECRETÁRIO 


