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ATA DA 5' (QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 40  (QUARTO) 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 abril de 2020 (dois mil e vinte), 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 CAMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, 
Estado de São Paulo, reuniu-se na sua 53  (quinta) SESSÃO ORDINÁRIA, do Quarto Ano 
Legislativo, da I3 (Décima Terceira) Legislatura. Efetuada a Chamada dos Vereadores de 
acordo com o LIVRO DE REGISTRO DE PRESENÇA, fis. no 56 (cinquenta e seis), 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. Iniciado o 
EXPEDIENTE DO DIA, o vereador Cristiano Leonel Barbosa solicitou a dispensa da leitura 
da Ata da Sessão Ordinária do dia 25 de março de 2020, a qual foi aprovada por unanimidade 
de votos. Ato contínuo foi efetuada a leitura da mensagem n° 30/2020, datada de 08 de abril de 
2020, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o 
Projeto de Lei n° 28/2020 que "DISPOE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA 
DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DAS OUTRAS PROVIDENCIAS"; a 
Mensagem n° 31/2020, datada de 08 de abril de 2020, oriunda do Executivo Municipal, em 
REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 29/2020 que "ALTERA O 
ARTIGO 20  DA LEI MUNICIPAL 1709/2014 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a 
Mensagem n° 3212020, datada de 08 de abril de 2020, oriunda do Executivo Municipal, em 
REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 30/2020 que "DISPOE 
SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL 
E DAS OUTRAS PROVIDENCIAS"; a Mensagem n° 33/2020, datada de 08 de abril de 
2020, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o 
Projeto de Lei n° 3112020 que "DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO VENCIMENTO DE 
CARGO EFETIVO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; a Mensagem n° 34/2020, datada 
de 08 de abril de 2020, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a 
qual remeteu o Projeto de Lei n° 32/2020 que "CRIA O PROGRAMA AUXILIO 
MERENDA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; a Mensagem n° 35/2020, datada de 08 de 
abril de 2020, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual 
remeteu o Projeto de Lei n° 33/2020 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DAS OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; a Mensagem n°  36/2020, datada de 08 de abril de 2020, oriunda do 
Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 
34J2020 que "nigpõiz SOURIZ AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a indicação n° 08/2020, 
datada de 08 de abril de 2019, de autoria do vereador Carlos Eduardo de Carvalho, tendo como 
vereador apoiador Cristiano Leonel Barbosa, para que "SEJA OFICIADO AO 
EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE SEJA 
CONFECCIONADO KIT DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DE REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL". Terminada a leitura do expediente do dia, ficou franqueada a palavra aos 
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Senhores Vereadores, a qual restou prejudicada ante a ausência de oradores. Iniciado o Período 
da ORDEM DO DIA, foi colocado em única. Votação o REGIME DE URGÊNCIA da 
Mensagem no 30/2020, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 
28/2020, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO 
ADICIONAL ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; da Mensagem n°31/2020, 
oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei no 29/2020, que "ALTERA 
O ARTIGO 2° DA LEI MUNICIPAL 1709/2014 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; da 
Mensagem no 32/2020, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei no  
30/2020, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; da Mensagem n° 33/2020, 
oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 31/2020, que "DISPÕE 
SOBRE ALTERAÇÃO DO VENCIMENTO DE CARGO EFETIVO E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS"; da Mensagem n° 34/2020, oriunda do Executivo Municipal, a qual 
remeteu o Projeto de Lei n°32/2020, que "CRIA O PROGRAMA AUXILIO MERENDA E 
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS"; da Mensagem n° 35/2020, oriunda do Executivo 
Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 33/2020, que "DISPOE SOBRE 
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DAS 
OUTRAS PROVIDENCIAS"; da Mensagem n° 36/2020, oriunda do Executivo Municipal, a 
qual remeteu o Projeto de Lei n° 34/2020, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇAO PARA 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DAS OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS", 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 cm questão. Ato contínuo foi o Projeto de Lei n° 
28/2020, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL E DAS OUTRAS PROVIDENCIAS", submetido em primeira 
discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores foi utilizada pelo presidente 
Sidney Carlos Gonçalves, onde explicou que o projeto visava a abertura de crédito no valor de 
até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a execução de ações para o enfrentamento da 
emergência de saúde nacional no combate ao coronavirus. 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 Carlos Eduardo onde disse ser de grande importância o projeto. 
Submetido em segunda votação foi o mesmo APROVADO por unanimidade de votos do 
Plenário. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei n° 29/2020, que 
"ALTERA O ARTIGO 20  DA LEI MUNICIPAL 1709/2014 E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos 
Senhores Vereadores, da qual foi utilizada pelo presidente Sidney Carlos Gonçalves, onde 
explicou que o projeto visava a alteração da quantidade de horas a ser cumprida peio estagi4rio 
do ensino superior e médio de 20 (vinte) horas para 25 (vinte e cinco) horas semanais e alterar 
o valor do auxilio concedido aos alunos do ensino superior passando de R$ 500,00 (quinhentos) 
reais para R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta) reais e aos alunos do ensino médio de R$350,00 
(trezentos e cinquenta) reais para o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta) reais. 
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 
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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° 29/2020. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o 
Projeto de Lei n° 30/2020, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA 
DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido 
em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da qual foi 
utilizada pelo presidente Sidney Carlos Gonçalves, onde explicou que o projeto visava a 
abertura de crédito rio valor de até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) destinado à execução 
de obras com o recurso proveniente de alienação de ativos. 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° 
30/2020. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei n° 31/2020, que 
"DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO VENCIMENTO DE CARGO EFETIVO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a palavra 
franqueada aos Senhores Vereadores, da qual foi utilizada pelo presidente Sidney Carlos 
Gonçalves, onde explicou que o projeto visava a alteração do valor do padrão de vencimento da 
letra "i", agente comunitário de saúde para o valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos) 
reais. 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°31/2020. Prosseguindo o período da ORDEM 
DO DIA, foi o Projeto de Lei n° 32/2020, que "CRIA O PROGRAMA AUXILIO 
MERENDA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS", submetido em primeira discussão, sendo 
a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da qual foi utilizada pelo presidente Sidney 
Carlos Gonçalves, onde explicou que o projeto visava a concessão de R$ 70,00 (setenta) reais 
no mês de abril de 2020, aos alunos matriculados no Sistema Municipal de Ensino durante o 
período de suspensão de aulas em virtude das medias de proteção em relação ao coronavirus. O 
vereador Sidinei Soares dos Reis parabenizou o prefeito pela iniciativa devido à paralização das 
aulas. O vereador Carlos Eduardo falou sobre a importância do projeto e mencionou sobre a 
indicação de sua autoria que sugeriu o fornecimento de kit alimentação para os alunos da rede 
pública municipal. Disse Carlos Eduardo que se o problema do vírus continuasse seria caso de 
prorrogar a concessão do valor de setenta reais aos alunos para aquisição de alimentos. 
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° 32/2020. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o 
Projeto de Lei n° 33/2020, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA 
DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido 
em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da qual foi 
utilizada pelo presidente Sidney Carlos Gonçalves, onde explicou que o projeto visava a 
abertura de crédito n valor de até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para custear despesas 
com os recursos do apoio financeiro prestado pela União visando à recomposição do fundo de 
participação dos municípios. Submetido em primeira votação foi APROVADO por 
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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° 33/2020. 
Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei no 34/2020, que "DISPÕE 
SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL 
E DAS OUTRAS PROVIDENCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a palavra 
franqueada aos Senhores Vereadores, da qual foi utilizada pelo presidente Sidney Carlos 
Gonçalves, onde explicou que o projeto visava a abertura de crédito no valor de até R$ 
90.000,00 (noventa mil reais) objetivando a suplementação do crédito para a execução de 
pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, sinalização viária e calçamento no Parque Industrial. 
Submetido em primeira votação foi APROVADO por unanimidade de Votos. Ato continuo 
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°  34/2020. O presidente Sidney Carlos informou que a 
EXPLICAÇÃO PESSOAL não ocorreria diante do ato n° 06/2020, artigo 2°, visando à 
segurança de todos os vereadores devido â pandemia coronavius no mundo. 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 Guzolândia/SP, lavrei a presente ata, 
que após lida e achada conforme, vai assinada pela Mesa Diretora. 

Ouzolândia/SP, 13 de bril de 2020. 
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