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ATA DA 19 (DÉCIMA NONA) 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 dezembro 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 19 (décima nona) 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° 021 (vinte e um), 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 e agradeceu a presença de todos. Iniciado o EXPEDIENTE
DO DIA, o vereador Cristiano Leonel Barbosa solicitou a dispensa da leitura das Ata da
Sessão Ordinária do dia 26 de novembro de 2018, a qual foi aprovada por unanimidade de
votos. Ato contínuo foi efetuado a leitura da Mensagem n° 053/2018, datada de 05 de
dezembro de 2018, protocolo datado de 06 de dezembro de 2018, oriunda do Executivo
Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 55/2018 que "CONCEDE ABONO AOS
FUNCIONÁRIOS MUNICPAIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; a Mensagem n°
054/2018, datada de 05 de dezembro de 2018, protocolo datado de 06 de dezembro de 2018,
oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto
de Lei n° 56/2018 que "ALTERA O ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL 1932/2018 E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS"; a Mensagem n° 055/2018, datada de 05 de dezembro de
2018, protocolo datado de 06 de dezembro de 2018, oriunda do Executivo Municipal, em
REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 57/2018 que "INSTITUI O
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS-GUZOLANDIA 2018) NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GUZOLÂNDIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; o
requerimento de urgência n° 02/2018, datado de 07 de dezembro de 2018, oriundo do
Legislativo Municipal, o qual remeteu o Projeto de Lei n° 58/2018 que "CONCEDE
ABONO AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLANDIA"; o
ofício GAB n° 57/2018, datado de 26 de novembro de 2018, protocolo datado de 27 de
novembro de 2018, de autoria do Executivo Municipal, em resposta as indicações de n° 45 e
46/2018, de autoria dos vereadores Carlos Eduardo de Carvalho e Cristiano Leonel Barbosa,
encaminhada pelo ofício GP n° 113/2018, o Ofício GAB n° 58/2018, datado de 03 de
dezembro de 2018, protocolo datado de 04 de dezembro de 2018, de autoria do Executivo
Municipal, em resposta as indicações 47, 48 e 49/2018, de autoria dos vereadores Carlos
Eduardo de Carvalho e Cristiano Leonel Barbosa, encaminhada pelo ofício GP n° 123/20 18; a
indicação n° 50/2018, datada de 07 de dezembro de 2018, do vereador Carlos Eduardo de
Carvalho e , Cristiano Leonel Barbosa, para que "SEJA OFICIADO AO
EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE SEJA
CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, AOS
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CONSELHEIROS TUTELARES E AOS SERVIDORES CONTRATADOS POR
PRAZO DETERMINADO, CESTA BÁSICA DE LIMPEZA"; a indicação n° 51/2018,
datada de 07 de dezembro de 2018, do vereador Carlos Eduardo de Carvalho e Cristiano
Leonel Barbosa, para que SEJA OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE SEJA OFICIADO A EMPRESA
COMPETENTE A TROCA DAS LÂMPADAS DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO"; o Balancete da Receita e da Despesa
do mês de novembro da Câmara Municipal está a disposição na Secretaria. 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,
foram colocadas em Única Votação o REGIME DE URGÊNCIA da Mensagem n°
053/2018, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n°55/2018, que
"CONCEDE ABONO AOS FUNCIONÁRIOS MUNICPAIS E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"; da mensagem n° 054/2018, oriunda do Executivo Municipal, a qual
remeteu o Projeto de Lei n° 56/2018 que "ALTERA O ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL
1932/2018 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS", da mensagem n° 055/2018, oriunda do
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 57/2018 que "INSTITUI O
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS-GUZOLANDIA 2018) NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GUZOLÂNDIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", o
requerimento de urgência n° 02/2018, oriundo do Legislativo Municipal, o qual remeteu o
Projeto de Lei n'58/2018, "CONCEDE ABONO AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE GUZOLANDIA", 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° 55/2018, que "CONCEDE ABONO AOS FUNCIONÁRIOS
MUNICPAIS 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 explicou que o projeto visava a concessão de abono salarial ao
funcionários da Prefeitura Municipal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o mês de
dezembro, não sendo incorporado ao salário. 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°
55/2018. Prosseguindo a ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei n° 56/2018, "ALTERA O
ARTIGO 40 DA LEI MUNICIPAL 1932/2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da
qual foi utilizada pelo presidente da Câmara onde mencionou tratar de ampliação do número
de cesta básica concedidas por mês pelo Departamento de Assistência Social. O vereador
Carlos Eduardo disse que o projeto foi aprovado no ano passado e que na oportunidade o
projeto foi aprovado. Mencionou Carlos Eduardo que os munícipes devem preencher critérios
para conseguir a cesta e que os vereadores devem fiscalizar para certificar que s cestas estão
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sendo concedidas para pessoas que realmente necessitam 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 do Plenário. Aprovado o
referido Projeto de Lei n° 56/2018. Prosseguindo a ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei n°
57/2018, "INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFISGUZOLÂNDIA 2018) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GUZOLÂNDIA E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a palavra
franqueada aos Senhores Vereadores, da qual foi utilizada pelo presidente da Câmara onde
mencionou tratar de projeto para regularizar os créditos do município relativos a impostos,
taxas e contribuições de melhorias, ocorridos até 31 de dezembro de 2017. O vereador Carlos
Eduardo lembrou sobre o projeto de parcelamento de dívida dos agentes políticos que havia
sido aprovado anteriormente por esta Casa e que o presente projeto, como o mesmo teor,
beneficiará a população, o que o deixa muito contente. O presidente Messias disse sobre o
interesse do juiz da Comarca pela aprovação do projeto. 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°
57/2018. Prosseguindo a ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei n° 58/2018, "CONCEDE
ABONO AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLANDIA",
submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da
qual foi utilizada pelo vereador Sidinei Soares dos Reis onde parabenizou o presidente da
Câmara pela iniciativa do projeto de abono aos funcionários da Câmara. Ressaltou Sidinei
Soares dos Reis a atitude do presidente de compartilhar todos os assuntos da Câmara com os
demais vereadores e não medir esforços para os vereadores trabalharem em prol ao município.
O presidente Messias disse que tudo o que ocorreu na Câmara decorreu da grande economia
realizada pela administração. 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°
58/2018. Prosseguindo a Ordem do Dia, foi dado início à eleição para composição da mesa da
Casa de Leis para o biênio 2019/2020. O presidente Messias de Brito Gondim informou que
de acordo com artigo 6° do Regimento Interno, os candidatos a um mesmo cargo que tivessem
igual número de votos concorreriam a um segundo escrutínio e, se persistisse o empate seria
empossado o vereador com maior número de votos nas eleições municipais e persistindo
ainda o empate, o desempate dar-se-ia mediante sorteio. Esclareceu o presidente que o
mandato seria de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subsequente, de acordo com o artigo 10 do Regimento Interno. Informou aos
nobres vereadores que seriam chamados nominalmente a votar, obedecendo-se a ordem
alfabética, sendo que cada vereador declararia o voto pela ordem, para presidente, vicepresidente, primeiro secretário e segundo secretário, indicando o nome do vereador para cada
cargo. Disse o presidente que o primeiro secretário computaria os votos na medida em que
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fossem proferidos pelos votantes. Primeiro foi realizado a votação para o cargo de Presidente
desta Casa de Leis para o biênio 2019/2020. Computados os votos pelo Primeiro Secretário, a
votação foi a seguinte: o vereador Osvaldo Xavier obteve 2 (dois) votos sendo estes dos
vereadores Osvaldo Xavier e Sebastião Custódio, o vereador Sidney Carlos Gonçalves obteve
7 (sete) votos, sendo estes dos vereadores Carlos Eduardo de Cravalho, Cristiano Leonel
Barbosa, Donizete Aparecido da Silva, Messias de Brito Gondim, Paulo Roberto Dei Santos,
Sidinei Soares dos Reis e Sidney Carlos Gonçalves. Assim, para compor o cargo de
Presidente para o biênio 2019/2020, ficou eleito o vereador Sidney Carlos Gonçalves. Dando
Continuidade aos trabalhos, o presidente comunicou que passaria à eleição do cargo de VicePresidente, a qual realizaria sob os mesmos critérios da eleição anterior. Computados os votos
pelo Primeiro Secretário, a votação foi a seguinte: o vereador Messias de Brito Gondim
obteve 9 (nove) votos, por unanimidade. Assim, para compor o cargo de Vice-Presidente para
o biênio 2019/2020, ficou eleito o vereador Messias de Brito Gondim. Dando Continuidade
aos trabalhos, comunicou o presidente Messias que passaria à eleição do cargo de Primeiro
Secretário, a qual seria realizada sob os mesmos critérios. Computados os votos pelo Primeiro
Secretário, a votação foi a seguinte: 1 (um) voto em branco pelo vereador Sebastião Custódio
da Silva, o vereador Cristiano Leonel Barbosa obteve 1 (um) voto sendo este do vereador
Carlos Eduardo de Carvalho e o vereador Sidinei Soares dos Reis obteve 7 (sete) votos, sendo
estes dos vereadores Cristiano Leonel Barbosa, Donizete Aparecido da Silva, Messias de
Brito Gondim, Osvaldo Xavier, Paulo Roberto Del Santos, Sidinei Soares dos Reis e Sidney
Carlos Gonçalves. Assim, para compor o cargo de Primeiro Secretário para o biênio
2019/20205 ficou eleito o vereador Sidinei Soares dos Reis. Na sequência dos trabalhos,
comunicou o presidente que passaria à eleição do cargo de Segundo Secretário, a qual se
realizaria sob os mesmos critérios. Computados os votos pelo Primeiro Secretário, a votação
foi a seguinte: o vereador Cristiano Leonel Barbosa obteve 2 (dois) votos sendo estes dos
vereadores Carlos Eduardo de Carvalho e Donizete Aparecido da Silva, o vereador Paulo
Roberto Del Santos obteve 1 (um) voto sendo este do vereador Sebastião Custódio da Silva, o
vereador Sebastião Custódio da Silva obteve 1 (um) voto sendo este do vereador Paulo
Roberto Dei Santos e o vereador Carlos Eduardo de Carvalho obteve 5 (cinco) votos sendo
estes dos vereadores Cristiano Leonel Barbosa, Messias de Brito Gondim, Osvaldo Xavier,
Sidinei Soares dos Reis e Sidney Carlos Gonçalves. Assim, para compor o cargo de Segundo
Secretário no biênio 2019/2020, ficou eleito o vereador Carlos Eduardo de Carvalho. Iniciado
o terceiro período da Sessão, ou seja, TRIBUNA ESPECIAL, passando-se à
EXPLICAÇÃO PESSOAL a qual foi utilizada pelo vereador Carlos Eduardo de Carvalho
comentou sobre as indicações de sua autoria e do vereador Cristiano Leonel Barbosa sobre
concessão de cesta de limpeza para os funcionários públicos municipais e sobre a necessidade
de a empresa que fornece energia pública realizar a manutenção das lâmpadas públicas. Falou
ainda o vereador Carlos Eduardo sobre a resposta do prefeito sobre a indicação anteriormente
realizada para a conservação do banheiro público aberto no período noturno. O vereador
Sidney Carlos Gonçalves mencionou sobre a indicação anteriormente realizada pelo vereador
Paulo Roberto de instalação de câmeras de segurança para cuidar dos bens públicos. O
vereador Paulo Roberto mencionou sobre a necessidade de se reforçar a indicação de
instalação de câmeras no próximo ano. O vereador Sidinei Soares dos Reis agradeceu ao
presidente pela parceria nos dois anos de mandato, auxiliando os vereadores nos trabalhos da
Câmara e aos funcionários pelo trabalho realizado. 0 vereador Sidney Carlos Gonçalves
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agradeceu pelos votos obtidos na eleição da mesa, agradeceu ao presidente Messias de Brito
pelo trabalho desenvolvido na Câmara durante o mandato, deixando todos os vereadores
inteirados da administração da Câmara. O presidente Messias disse que as indicações seriam
encaminhadas ao executivo e agradeceu a equipe de vereadores capacitados que chegaram
com vontade de trabalhar para o município. Ainda, Messias mencionou sobre os
acontecimentos durante o seu mandato como a atuação do cartório eleitoral na Câmara para a
transição do sistema eleitoral para a biometria, o que beneficiou muitos munícipes,
mencionou sobre a realização do concurso de procurador jurídico da Câmara, exigido pelo
Tribunal de Contas e falou sobre o empenho de ampliação do prédio da Câmara. Por fim,
Messias agradeceu aos funcionários da Câmara pelo trabalho realizado. Passando-se à
TRIBUNA LIVRE, esta restou prejudicada ante a ausência de oradores. O presidente da
Câmara Municipal informou que a próxima Sessão Extraordinária será no dia 12 de dezembro
de 2018, para discussão e votação do Projeto de Lei Complementar n°02/2018 que "DISPÕE
SOBRE A CRIAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL E DO CARGO
EFETIVO DE PROCURADOR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", do Projeto de Lei
Complementar n° 03/2018 que "DISPOE SOBRE A CRIAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
DOS CARGOS EM COMISSÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, ASSESSOR JURÍDICOADJUNTO, DIRETOR, CHEFE DE TRIBUTAÇÃO E EXTINGUEM OS CARGOS
EM COMISSÃO DE DIRETOR DE ESCOLA E ASSISTENTE TÉCNICO, TODOS
DO ANEXO 1, LEI N° 840/2001 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" e do Projeto de Lei
n'59/2018 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS". O Presidente
informou que ocorreria um recesso de 10 minutos para que a ata da sessão fosse redigida,
após dando continuidade à sessão, o vereador Cristiano Leonel Barbosa pediu a dispensa da
leitura da ata, a qual foi aprovada por unanimidade de votos do Plenário. 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 dezembro de 2018.
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