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ATA DA 158  (DÉCIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 20  (SEGUNDO) ANO 
LEGISLATIVO DA 138  (DÉCIMA,  TERCEIRA) LEGISLATURA DA EGRÉGIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO. 
Às 20:00 horas do dia 10 de outubro 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 15a (décima quinta) 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° 15 (quinze), 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 
setembro de 2018, a qual foi aprovada por unanimidades de votos. Ato contínuo foi efetuada a 
leitura do Ofício GAB n° 47/2018, datado de 08 de outubro de 2018, de autoria do Executivo 
Municipal, que encaminhou o Veto do autógrafo de lei complementar n° 01/2018 que altera a 
Lei Complementar n° 28, de 26 de setembro de 2017 que "ALTERA O ARTIGO 3° DA LEI 
COMPLEMENTAR N° 0289  DE 26 DE SETEMBRO DE 2017 DO MUNICÍPIO DE 
GUZOLÂNDIA, QUE CRIOU O CARGO E ATRIBUIÇÕES DE PROCURADOR 
JURÍDICO, EXTINGUE CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, CRIA 
O QUADRO DE PESSOAL E TABELA DE VENCIMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE GUZOLANDIA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS"; a mensagem n° 
47/2018, datada de 20 de setembro de 2018, oriundo do Executivo Municipal, a qual remeteu o 
Projeto de Lei n° 49/2018 que "DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DO PROGRAMA 
MUNICIPAL DE BOLSA DE ESTUDOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a 
mensagem n° 48/2018, datada de 20 de setembro de 2018, oriundo do Executivo Municipal, a 
qual remeteu o Projeto de Lei n° 50/2018 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; Ofício GAB n° 49/2018, datado de 09 de outubro de 2018, de autoria do 
Executivo Municipal, em resposta ao requerimento de informação n° 09/2018, de autoria do 
Poder Legislativo; o Projeto de Resolução n° 04/2018, datado de 05 de outubro de 2018, 
oriundo da Mesa do Poder Legislativo que "DISPÕE SOBRE BAIXA DE BENS MÓVEIS E 
DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; a Indicação no 37/2018, de autoria do dos vereadores 
Donizete Aparecido da Silva, Paulo Roberto Dei Santos, Osvaldo Xavier e Sebastião Custódio 
da Silva, datada de 24 de setembro, protocolo datado em 09 de outubro de 2018, para que 
"SEJA OFÍCIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 
PARA QUE SEJA INSTALADO CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NAS PRAÇAS, 
ESCOLAS, VIAS DE ACESSO A CIDADE E PRINCIPAIS RUAS"; a Indicação n° 
38/2018, de autoria do vereador Carlos Eduardo de Carvalho e Cristiano Leonel Barbosa, 
datada de 09 de outubro, para que "SEJA OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE SEJA AMPLIADO O PROGRAMA VIVALEITE 
AOS IDOSOS, COMO OCORREU EM AURIFLAMA E SUD MENNUCCI"; a 
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Indicação n° 39/2018, de autoria do vereador Carlos Eduardo de Carvalho e Cristiano Leonel 
Barbosa, datada de 09 de outubro, para que "SEJA OFÍCIADO AO EXCELENTISSIMO 
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE SEJA CONSTRUIDAS LOMBADAS 
NAS RUAS AUGUSTO DONEGAR, N° 165, BAIRRO LIMOEIRO (CAMPINHO DE 
AREIA) E NA RUA CABO MIRANDA, N° 1020, BAIRRO BELA VISTA"; a Indicação 
W 40/2018, de autoria do vereador Carlos Eduardo de Carvalho e Cristiano Leonel Barbosa, 
datada de 09 de outubro, para que "SEJA OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE SEJA FORNECIDO LANCHE AOS 
ESTUDANTES DE GUZOLÂNDIA QUE ESTUDAM NAS CIDADES VIZINHAS, 
ESPECIALMENTE JALES E ARAÇATUBA"; a Indicação n° 41/2018, de autoria do 
vereador Carlos Eduardo de Carvalho e Cristiano Leonel Barbosa, datada de 09 de outubro, 
para que "SEJA OFÍCIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL PARA QUE SEJA PROVIDENCIADO A RETIRADA DOS ENTULHOS 
ACUMULADOS NO FINAL DA AVENIDA PASCHOAL GUZZO, NA CONSTRUÇÃO 
ONDE SERIA O HOSPITAL DA CIDADE". Terminada a leitura do expediente do dia, 
ficou franqueada a palavra aos Senhores Vereadores, a qual restou prejudicada ante a ausência 
de oradores. Iniciando o Período da ORDEM DO DIA, foi colocada em Única Discussão 
Votação, o Veto ao Projeto de Lei Complementar n° 01/2018, que "ALTERA O ARTIGO 3° 
DA LEI COMPLEMENTAR N° 0289  DE 26 DE SETEMBRO DE 2017 DO MUNICÍPIO 
DE GUZOLÂNDIA, QUE CRIOU O CARGO E ATRIBUIÇÕES DE PROCURADOR 
JURÍDICO, EXTINGUE CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, CRIA 
O QUADRO DE PESSOAL E TABELA DE VENCIMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS", da qual ficou 
franqueada a palavra aos Senhores Vereadores, onde restou prejudicada ante a ausência de 
oradores. Submetido em Única Votação foi considerado APROVADO por unanimidade de 
Votos do Plenário veto à Lei Complementar n° 01/2018. Prosseguindo o Período da ORDEM 
DO DIA, foi colocado em Única Votação o REGIME DE URGÊNCIA da Mensagem n° 
047/2018, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 49/2018, que 
"DISPOE SOBRE CRIAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE 
ESTUDOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", a Mensagem n° 048/2018, oriunda do 
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 50/2018, que "DISPÕE SOBRE 
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS", da qual ficou franqueada a palavra aos senhores vereadores, 
foi utilizada pelo vereador Sidinei Soares dos Reis, onde manifestou sua alegria devido ao 
grande número de pessoas presentes no Plenário e pediu à procuradora Juliana Amaro da Silva 
para que explicasse sobre o parecer desfavorável concedido ao projeto n° 49/2018 que versava 
sobre a concessão de bolsa de estudos. A procuradora Juliana explicou que o seu parecer era 
desfavorável tendo em vista a ausência de apontamento no orçamento, por parte do executivo, 
de onde sairia dos cofres públicos o dinheiro para pagar a bolsa de estudo. O vereador Sidinei 
disse que o mencionado projeto não fora colocado em sessão passada, pois estava aguardando 
esclarecimento por parte do executivo de onde sairia o dinheiro. Afirmou o vereador Sidinei 
Soares dos Reis que o executivo não havia esclarecido o pedido. O vereador Osvaldo Xavier 
mencionou que o projeto adveio de indicação de sua autoria e pleiteou a aprovação pelos 
vereadores. O vereador Carlos Eduardo de Carvalho disse que circulou notícia falsa na cidade 
de que o projeto referente à bolsa de estudos teria sido rejeitado pelos vereadores sem ter o 
mesmo chegado para apreciação em sessão. Disse Carlos Eduardo ser um bom projeto a 
concessão de bolsa de estudos aos alunos, que os vereadores deveriam buscar a legalidade do 
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projeto, analisar a implantação e se haverá dinheiro ao decorrer dos tempos para efetivar o 
pagamento das mencionadas bolsas. Explicou Carlos Eduardo que o vereador tem a função de 
fiscalizar o Poder Executivo por cuidar do dinheiro do povo. Explicou ainda, Carlos Eduardo 
que o projeto da bolsa incentivará a competição e o desempenho entre os alunos e mencionou 
sobre a necessidade de se analisar os critérios a serem preenchidos pelos alunos para serem 
beneficiados. O vereador Sidinei Soares dos Reis disse que os vereadores não são contra o 
projeto, mas que possuem a preocupação de onde virá o dinheiro que será usado para o 
pagamento das bolsas de estudo. O vereador Sidney Carlos Gonçalves explicou que a Casa 
Legislativa não tinha procurador jurídico, que o cargo era preenchido por funcionário nomeado 
em comissão e que após o concurso, o procurador jurídico passou a verificar a legalidade do 
projeto, emitindo parecer técnico acerca do mesmo. O vereador Sidney Carlos disse que após 
analise técnica da procuradora acerca da legalidade, quem decide são os vereadores. O 
presidente Messias de Brito Gondim disse que há vinte anos, passou pela Câmara projeto 
concedendo quinquênio e abono natalício aos funcionários, sendo que na época, todos os 
vereadores tinham receio de não conseguir realizar o pagamento e que até hoje se concede 
mencionados direitos aos funcionários. Finalizou Messias dizendo que não se pode esperar ou 
prever o quanto o município arrecadará após cinco anos e que não há nada que impeça a 
criação de bolsa de estudo. O vereador Sidinei Soares dos Reis indagou o motivo do prefeito 
não ter informado a esta Casa de onde saíra o dinheiro para pagar a bolsa de estudo. O 
presidente Messias disse que o recurso para o pagamento da bolsa de estudo será próprio 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. Ato contínuo foi o Projeto de Lei n° 49/2018, que "DISPOE SOBRE 
CRIAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSA DE ESTUDOS E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos 
Senhores Vereadores, da qual foi utilizada pelo presidente Messias de Brito Gondim, onde 
informou que o projeto visava à concessão de bolsas de estudos aos alunos regularmente 
matriculados e cursando o 30  ano de ensino médio na rede pública do município além de ter que 
preencher outros requisitos como comprovar residência nos últimos cinco anos no município, 
ter cursado todo o ensino médio na rede pública de ensino na cidade de Guzolândia, apresentar 
frequência mínima de oitenta e cinco por cento durante todo o ensino médio, sendo que o 
terceiro ano terá como base os três primeiros bimestre, apresentar média satisfatória entre sete a 
dez pontos como resultado final dos dois primeiros anos e os três primeiros bimestre do terceiro 
ano, todos do ensino médio. O vereador Sidinei Soares dos Reis disse ser a favor ao projeto de 
criação de bolsa de estudo e pediu aos alunos que fiscalizassem o programa de bolsa. 
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° 49/2018. Prosseguindo o Período da ORDEM DO DIA, foi o 
Projeto de Lei n° 50/2018, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA 
DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRS PROVIDÊNCIAS", submetido 
em 	 primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores 
Vereadores, foi utilizada pelo presidente Messias onde explicou que o projeto visava a abertura 
de crédito no valor de até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil) para a construção de pista de skate. 
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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 utilizada pelo vereador Sidinei Soares dos Reis, onde 
mencionou que o projeto é fruto de indicação do vereador Paulo Roberto Dei Santos. 
Submetido em segunda votação foi o mesmo APROVADO por unanimidade de votos do 
Plenário. Aprovado o referido Projeto de Lei no 50/2018. Prosseguindo o período da ORDEM 
DO DIA foi a Resolução n° 04/2018 que "DISPOE SOBRE BAIXA DE BENS MOVEIS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a palavra 
franqueada aos Senhores Vereadores, da qual foi utilizada pelo presidente Messias, onde 
explicou que o projeto tratava da devolução de bens à prefeitura municipal por apresentarem 
características como ociosidade, inservíveis ou obsoletas. Submetido em primeira votação foi 
o mesmo APROVADO por unanimidade de votos do Plenário. Aprovado a referida Resolução 
n° 04/2018, em primeira votação. 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 comentou sobre a indicação que visava à alteração do projeto 
"Vivaleite" promovido pela prefeitura municipal para que os idosos fossem incluídos no 
programa, não necessitando aguardar na fila por um longo período para levar o leite que 
sobrava do programa. Disse Carlos Eduardo que devido ao grande número de criança e visando 
a segurança destas no bairro Bela Vista e no bairro Limoeiro, indicou a construção de 
lombadas. Falou o vereador Carlos Eduardo sobre a indicação de concessão de lanche aos 
estudantes que trabalham em Auriflama e não conseguem retornar para Guzolândia antes de ir 
para as cidades de Jales ou Araçatuba. O vereador Carlos Eduardo ainda mencionou sobre a 
indicação de sua autoria que solicitou à prefeitura que não utilizasse como depósito de entulhos 
o espaço próximo à construção que seria o hospital. O vereador Sidinei Soares dos Reis 
agradeceu à população os votos que a Deputada Renata Abreu obteve no município. O 
presidente Messias disse que no programa "Vivaleite" os idosos estavam inclusos e que os 
mesmos rebem o leite e ficam aguardando as sobras para se beneficiarem. Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente, informou que a Câmara se reunirá em Sessão Ordinária no dia 25 
de outubro 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 GuzoiândialSP, lavrei a presente ata, que após lida e 
achada conforme, vai assinada pela Mesa Diretora. 

GuzolândialSP, 10 de outubro de 2018. 

NEY CARL-(íSQONÇALVES 
10  SECRETÁRIO 


