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ATA DA 5  (QUINTA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 30  (TERCEIRO) ANO 
LEGISLATIVO DA 13  (DÉCIMA TERCEIRA) LEGISLATURA DA EGRÉGIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO. 
Às 20:00 (vinte) horas do dia 13 (treze) de agosto de 2019 (dois mil e dezenove), em sua sede 
própria, sito a Av. Paschoal Guzzo, n.°  1087, na sala que se destina as Sessões Plenárias e 
denominada Vereador Gregório José do Prado, a Egrégia CÂMARA MUNICIPAL DE 
GUZOLÂNDIA, Estado de São Paulo, reuniu-se na sua 4' (quarta) SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA, do Terceiro Ano Legislativo, da 13 a (Décima Terceira) Legislatura. 
Efetuada a Chamada dos Vereadores de acordo com o LIVRO DE REGISTRO DE 
PRESENÇA, fis. n° 38 (trinta e oito), dele verificou-se constar pela ordem alfabética e 
cronológica os Senhores: 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 
SIDNEY CARLOS GONÇALVES, declarou aberta a referida Sessão e informou que por se 
tratar de sessão extraordinária a Casa somente deliberaria a respeito das matérias que originou 
a convocação. Iniciado o EXPEDIENTE DO DIA, foi efetuada a leitura da mensagem n' 
26/2019, datada de 12 de agosto de 2019, oriunda do Executivo Municipal, que "DISPOE 
SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS"; mensagem n° 27/2019, datada de 12 de 
agosto de 2019, oriunda do Executivo Municipal, que "DISPOE SOBRE AUTORIZAÇÃO 
PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; mensagem n° 28/2019, datada de 12 de agosto de 2019, oriunda do 
Executivo Municipal, que "DISPOE SOBRE CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL 
PARA OS PROFESSORES PÚBLICOS MUNICIPAIS"; mensagem n° 29/2019, datada 
de 12 de agosto de 2019, oriunda do Executivo Municipal, que "DISPOE SOBRE 
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS"; mensagem n° 30/2019, datada de 12 de agosto de 2019, 
oriunda do Executivo Municipal, que "DISPOE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; mensagem n° 31/2019, datada de 12 de agosto de 2019, oriunda do 
Executivo Municipal, que "DISPOE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE 
CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; mensagem n° 
32/2019, datada de 12 de agosto de 2019, oriunda do Executivo Municipal, que "DISPÕE 
SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; mensagem n° 33/2019, datada de 12 de 
agosto de 2019, oriunda do Executivo Municipal, que "AUTORIZA O PODER 
EXECUTIVO A INSTITUIR E CONCEDER AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS 
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS"; mensagem n° 34/2019, datada de 12 de 
agosto de 2019, oriunda do Executivo Municipal, que "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 
PROGRAMA LEITE PARA A MELHOR IDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; 
mensagem n° 35/2019, datada de 12 de agosto de 2019, oriunda do Executivo Municipal, que 
"DISPOE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS". Terminada a leitura do Expediente, o 
Senhor Presidente franqueou a Palavra aos Senhores Vereadores, a qual restou prejudicada 
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ante a ausência de oradores. Iniciado o Período da ORDEM DO DIA, foi o projeto de Lei 
Complementar n° 002/2019 que, "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INSTITUIR E 
CONCEDER AUXÍLIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES PUBLICOS 
MUNICIPAIS", 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 do Plenário. Aprovado o 
referido Projeto de Lei n° 33/2019 em primeira votação. Prosseguindo o Período da ORDEM 
DO DIA, foi colocado em Única Votação o REGIME DE URGÊNCIA da mensagem n° 
26/2019, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 29/2019, que 
"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS", mensagem n° 27/2019, oriunda do 
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 30/2019, que "DISPÕE SOBRE 
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS", mensagem n° 28/2019, oriunda do Executivo Municipal, a 
qual remeteu o Projeto de Lei n° 31/2019, que "DISPOE SOBRE CONCESSÃO DE 
AUMENTO SALARIAL PARA OS PROFESSORES PUBLICOS MUNICIPAIS", 
mensagem n° 29/2019, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 
32/2019, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", mensagem n° 30/2019, 
oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 33/2019, que "DISPÕE 
SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", mensagem n° 31/2019, oriunda do 
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 34/2019, que "DISPÕE SOBRE 
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS", mensagem n° 32/2019, oriunda do Executivo Municipal, a 
qual remeteu o Projeto de Lei n° 35/2019, que "DISPOE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS", mensagem n° 34/2019, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu 
o Projeto de Lei n° 36/2019, que "IMSPOE SOBRE CRIAÇÃO DO PROGRAMA LEITE 
PARA A MELHOR IDADE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", mensagem n° 35/2019, 
oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 37/2019, que "DISPOE 
SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DA 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 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° 29/2019, que "DISPOE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDNCIÀS", submetido em primeira d iscusso, sendo a palavra franqueada aos 

Senhores Vereadores, o presidente explicou que o projeto visava à abertura de crédito no 
valor de até R$ 155.000,00 para a aquisição de medicamentos. 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 restou prejudicada ante a ausência de oradores. Submetido em segunda 
votação foi o mesmo APROVADO por unanimidade de votos do Plenário. Aprovado o 
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referido Projeto de Lei n° 29/2019. Prosseguindo o Período da ORDEM DO DIA foi o 
Projeto de Lei n° 30/2019, que "DISPOE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA 
DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", 
submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, o 
presidente explicou que o projeto visava à abertura de crédito no valor de até R$ 260.000,00 
para a restauração de equipamentos públicos comunitários. 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 
restou prejudicada ante a ausência de oradores. Submetido em segunda votação foi o mesmo 
APROVADO por unanimidade de votos do Plenário. Aprovado o referido Projeto de Lei n° 
30/2019. Prosseguindo o Período da ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei n° 31/2019, que 
"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL PARA OS 
PROFESSORES PÚBLICOS MUNICIPAIS", submetido em primeira discussão, sendo a 
palavra franqueada aos Senhores Vereadores, o presidente explicou que o projeto visava à 
concessão aos professores do magistério público municipal de educação básica o amento 
salarial de 4,17 % (quatro inteiros e dezessete centésimo por cento), a partir do mês de agosto 
de 2019. O vereador Sidinei Soares dos Reis disse que iria comentar sobre o Projeto de Lei 
Complementar n° 02/2019, já aprovado em primeira votação, pois entendia ser necessária a 
emenda do mesmo para excluir o serviço obrigatório e a restrição de se comprar o alimento 
apenas no comércio local. O presidente Sidney Carlos explicou que o projeto versava sobre a 
atualização do piso do professor, matéria prevista em Lei além de haver exigência do 
Ministério Público Federal. 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 restou 
prejudicada ante a ausência de oradores. Submetido em segunda votação foi o mesmo 
APROVADO por unanimidade de votos do Plenário. Aprovado o referido Projeto de Lei n° 
31/2019. Prosseguindo o Período da ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei n° 32/2019, que 
"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", submetido em primeira discussão, sendo 
a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, o presidente explicou que o projeto visava à 
abertura de crédito no valor de até R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais) para a 
pavimentação asfáltica, guias, e sarjetas, sinalização viária e calçamento no Parque Industrial. 
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 restou prejudicada ante a ausência de oradores. Submetido 
em segunda votação foi o mesmo APROVADO por unanimidade de votos do Plenário. 
Aprovado o referido Projeto de Lei n° 32/2019. Prosseguindo o Período da ORDEM DO DIA 
foi o Projeto de Lei n° 33/2019, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos 
Senhores Vereadores, o presidente explicou que o projeto visava à abertura de crédito no 

valor de até R$ 80.657,13 (oitenta mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e treze centavos) 
para o pagamento de indenização ao senhor José Carlos Ventura em decorrência de ação 
judicial. 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 restou prejudicada ante a ausência de oradores. 
Submetido em segunda votação foi o mesmo APROVADO por unanimidade de votos do 
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Plenário. Aprovado o referido Projeto de Lei n° 33/2019. Prosseguindo o Período da ORDEM 
DO DIA foi o Projeto de Lei n° 34/2019, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos 
Senhores Vereadores, o presidente explicou que o projeto visava à abertura de crédito no 
valor de até R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a aquisição de ônibus, usado, 
destinados aos serviços de transporte de alunos do ensino superior. 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 restou prejudicada ante a ausência de oradores. Submetido em segunda 
votação foi o mesmo APROVADO por unanimidade de votos do Plenário. Aprovado o 
referido Projeto de Lei n° 34/2019. Prosseguindo o Período da ORDEM DO DIA foi o 
Projeto de Lei n° 35/2019, 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, o 
presidente explicou que o projeto visava à abertura de crédito no valor de até R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais), para a suplementação de crédito, já autorizado pelo Poder 
Legislativo, para execução de galeria no conjunto habitacional Guzolândia 'E", denominado 
Bairro Jardim América. O vereador Sidinei Soares dos Reis mencionou sobre a importância 
do projeto para os futuros moradores do bairro. 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 
restou prejudicada ante a ausência de oradores. Submetido em segunda votação foi o mesmo 
APROVADO por unanimidade de votos do Plenário. Aprovado o referido Projeto de Lei n° 
35/2019. Prosseguindo o Período da ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei n° 36/2019, que 
"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA LEITE PARA A MELHOR IDADE 
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a palavra 
franqueada aos Senhores Vereadores, o presidente explicou que o projeto visava à criação do 
programa leite para a melhor idade às pessoas com sessenta anos ou mais, renda familiar 
inferior ou igual a três salários mínimos, não possuir propriedade rural, não possuir mais de 
dois imóveis urbanos residenciais, estar cadastrado no MDS, residir no município a mais de 
um ano e participar de atividades do CRAS. O vereador Sidinei Soares dos Reis lembrou que 
a matéria do projeto já fora objeto de indicação do vereador Carlos Eduardo. O vereador 
Carlos Eduardo disse que realizou em setembro a indicação do programa viva leite aos idosos 
e complementou afirmando que todo projeto tem os pontos positivos e negativos. O vereador 
Messias de Brito Gondim disse que só receberia o benefício, após a realização de uma triagem 
para averiguar o preenchimento dos requisitos pelo beneficiário. 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 restou prejudicada ante a ausência de oradores. Submetido em segunda 
votação foi o mesmo APROVADO por unanimidade de votos do Plenário. Aprovado o 
referido Projeto de Lei n° 36/2019. Prosseguindo o Período da ORDEM DO DIA foi o 
Projeto de Lei n° 37/2019, que "DISPOE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA 
DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS", 
submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, o 
presidente explicou que o projeto visava à abertura de crédito no valor de até R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais) para a construção de sede do Departamento Municipal de Educação e 
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Cultura. O vereador Sidinei Soares dos Reis apoiar o projeto devido a necessidade de um 
espaço para atender os munícipes. 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 restou 
prejudicada ante a ausência de oradores. Submetido em segunda votação foi o mesmo 
APROVADO por unanimidade de votos do Plenário. Aprovado o referido Projeto de Lei n° 
37/2019. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, agradeceu a presença de todos, 
informou que a Câmara iria se reunir em Sessão Ordinária no dia 26 de agosto de 2019 e deu 
por encerrada a presente Sessão, do que para constar, eu SIDINEI SOARES DOS REIS, 
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, 13 de agosto de 2019. 


