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ATA DA 7 (SÉTIMA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 2° (SEGUNDO) ANO
LEGISLATIVO DA 13 (DÉCIMA TERCEIRA) LEGISLATURA DA EGRÉGIA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO.
Às 20:00 (vinte) horas do dia 30 (trinta) de maio de 2018 (dois mil e dezoito), 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
GUZOLANDIA, Estado de São Paulo, reuniu-se na sua 7° (sétima) SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, do Segundo Ano Legislativo, da 13 (Décima Terceira) Legislatura.
Efetuada a Chamada dos Vereadores de acordo com o LIVRO DE REGISTRO DE
PRESENÇA, fls. n° 03 (três), 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 MESSIAS DE BRITO GONDIM,
declarou aberta a referida Sessão. Iniciado o EXPEDIENTE DO DIA, foi efetuada a leitura
da mensagem n°26/2018, datada de 23 de maio de 2018, oriunda do Executivo Municipal, em
REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 27/2018 que "AUTORIZA
A EMPRESA ~TERRA TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA
INSTALAR USINA DE ASFALTO EM TERRENO QUE ESPECIFICA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS". Terminada a leitura do Expediente, o
Senhor Presidente franqueou a Palavra aos Senhores Vereadores, a qual foi utilizada pelo
vereador Carlos Eduardo de Carvalho, onde disse que desde o início sofreu questionamentos
de moradores do bairro Três Marias Beolchi acerca da poeira ocasionada devido à
movimentação de máquinas pesadas no bairro. Disse Carlos Eduardo que foi em busca de
saber sobre as consequências de se instalar usina de asfalto próximo à população e descobriu
que para a produção de massa asfáltica utiliza-se produtos cancerígenos, o que o posiciona
contra o projeto. Afirmou Carlos Eduardo que próximo ao local onde se almeja a instalação
da usina existe um projeto da prefeitura denominado "Jovem Agricultor do Futuro" onde é
produzido e vendido dentro do município produtos alimentícios o que pode gerar a
contaminação dos mesmos. O vereador Carlos Eduardo mencionou ser a favor da instalação
da usina de asfalto no município, e que apenas não concorda com a proximidade da instalação
junto à população. O vereador Sidney Carlos Gonçalves disse que o projeto deveria ter sido
enviado completo desde a primeira vez em que a Casa deliberou sobre a concessão de uso do
terreno à empresa, ou seja, com o empréstimo para o canteiro de obras e instalação da usina,
de forma que neste caso seria muito mais debatido junto à população possibilidade de
concessão de uso do bem. O vereador Paulo Roberto Dei Santos disse que a empresa ainda
necessitará de aprovação da CETESB, e que para tanto, não poderia haver irregularidade no
tocante ao meio ambiente. O vereador Sidinei Soares dos Reis disse que foi informado pela
empresa que houve a geração de cinquenta empregos no município com a instalação do
canteiro de obras e que o engenheiro explicou que as pedras utilizadas pela empresa seriam
transportadas para local mais distante das casas. O vereador Sidinei Soares dos Reis ainda
informou que a empresa ao ser indagada sobre a possiblidade de se transferir para outro
município não garantiu que continuaria com os funcionários residentes no município de
Guzolândia. Finalizou dizendo Sidinei Soares que preocupa com a saúde os moradores do
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bairro e também com as pessoas que conseguiram emprego com a instalação da empresa no
município. O vereador Osvaldo Xavier disse concordar com o mencionado pelo vereador
Sidinei Soares dos Reis e lembrou que se a empresa não se enquadrar nas normas exigidas a
CETESB não autorizará o funcionamento. O vereador Sebastião Custódio da Silva lembrou
que em quinze de fevereiro deste ano, foi aprovado por esta Casa o projeto que autorizava a
concessão de uso do bem público à empresa e que a instalação da usina por parte da empresa
dependerá de autorização da CETESB, que por sua vez não autorizará o funcionamento de
nada que for prejudicial à população. O vereador Sidinei Soares dos Reis disse que já foi
autorizado pela Câmara trabalhado da empresa no local, e que a matéria sob apreciação versa
apenas sobre a autorização para a instalação da usina de asfalto. O vereador Carlos Eduardo
disse que quando da aprovação do projeto autorizando a empresa se instalar no terreno
municipal não constava o que seria realizado pela empresa e que se constasse a instalação de
usina asfáltica não teria aprovado o projeto anterior. O presidente da Câmara Messias de Brito
Gondim disse que toda e qualquer atividade pode ocasionar problema ou desconforto à
população. Informou Messias que a empresa que esta no município tinha o intuito de comprar
a massa asfáltica da empresa que está instalada no município de Auriflama, situação que não
ocorreu, motivo pelo qual surgiu a necessidade de instalação da usina junto ao canteiro de
obras. Prosseguindo o Período da ORDEM DO DIA, foi colocada em única Votação, o
REGIME DE URGÊNCIA da Mensagem n° 26/2018, oriunda do Executivo Municipal, a
qual remeteu o Projeto de Lei n° 27/2018, que "AUTORIZA A EMPRESA ~TERRA
TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA INSTALAR USINA DE ASFALTO EM
TERRENO QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS",
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 quatro a cinco Votos do Plenário. Os vereadores Carlos
Eduardo de Carvalho, Cristiano Leonel Barbosa, Sidinei Soares dos Reis e Sidney Carlos
Gonçalves Rejeitaram o Regime de Urgência. Os vereadores Donizete Aparecido da Silva,
Osvaldo Xavier, Paulo Roberto Del Santos, Sebastião Custódio da Silva votaram Favorável
ao Regime de Urgência. O presidente Messias de Brito Gondim, de acordo com o artigo 24,
inciso III do Regimento Interno, votou Favorável ao Regime de Urgência. Aprovado o
Regime de Urgência do Projeto Lei n° 27/2018 por critério de desempate do presidente da
Câmara. 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 ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei n° 27/2018, que "AUTORIZA A
EMPRESA ~TERRA TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA INSTALAR
USINA DE ASFALTO EM TERRENO QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS CORRELATAS", 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 quatro a cinco Votos do Plenário. Os
vereadores Carlos Eduardo de Carvalho, Cristiano Leonel Barbosa, Sidinei Soares dos Reis e
Sidney Carlos Gonçalves Rejeitaram o Projeto de Lei n° 27/2018. Os vereadores Donizete
Aparecido da Silva, Osvaldo Xavier, Paulo Roberto Del Santos, Sebastião Custódio da Silva
votaram Favorável ao Projeto de Lei n° 27/2018. O presidente Messias de Brito Gondim, de
acordo com o artigo 24, inciso III do Regimento Interno, votou Favorável ao Projeto de Lei
n° 27/2018. Aprovado o Projeto Lei n° 27/2018 por critério de desempate do presidente da
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Câmara. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, agradeceu a presença de todos,
informou que a Câmara Municipal realizará sessão ordinária no próximo dia 11 de junho de
2018 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, 30 de maio de 2018.
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