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ATA 	DA 8 a (OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 30  (TERCEIRO) ANO 
LEGISLATIVO DA 13 a (DÉCIMA TERCEIRA) LEGISLATURA DA EGRÉGIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO. 
Às 20:00 horas do dia 27 de maio de 2019, 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 8  (oitava) SESSÃO ORDINÁRIA, do Terceiro Ano Legislativo da 
13" (Décima Terceira) Legislatura. Efetuada a Chamada dos Vereadores de acordo com o 
LIVRO DE REGISTRO DE PRESENÇA, fis. n° 31 (trinta 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, SIDNEY CARLOS GONÇALVES 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 da Ata da Sessão Ordinária do dia 
10 de maio de 2019, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, foi efetuado 
a leitura da mensagem n° 14/2019, datada de 15 de abril de 2019, oriunda do Executivo 
Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 17/2019 que "DISPÕE SOBRE AS 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS"; da mensagem n° 15/2019, datada de 20 de maio de 2019, oriunda do 
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei Complementar n° 01/2019 que 
"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGO EFETIVO DE FISCAL DE OBRAS E 
POSTURA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS"; a mensagem n° 16/2019, datada de 23 de 
maio de 2019, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual 
remeteu o Projeto de Lei n° 18/2019 que "DISPOE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; a mensagem n° 17/2019, datada de 23 de maio de 2019, oriunda do 
Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 
19/2019 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; a mensagem n° 18/2019, 
datada de 24 de maio de 2019, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE 
URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 20/2019 que "DISPÕE SOBRE 
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS"; o ofício GAB n°  17/19, datado de 07 de maio de 2019, 
protocolo datado de 13 de maio de 2019, de autoria do Executivo Municipal, em resposta as 
indicações n° 16, 17 e 18/2019, de autoria do Poder Legislativo, encaminhadas pelos ofícios 
GP n° 37/2019; o oficio GAB n° 21/19, datado de 27 de maio de 2019, de autoria do 
Executivo Municipal, em resposta as indicações n° 19, 20 e 21/2019, de autoria do Poder 
Legislativo, encaminhada pelo ofício GP n° 39/2019; indicação n° 22/2019, datada de 22 de 
maio de 2019, de autoria do vereador Sidney Carlos Gonçalves, para que "SEJA OFICIADO 
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE SEJA 
CONSTRUIDA LOMBADA NA RUA ABEL SILVEIRA MENDES." Terminada a leitura 
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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, foi o 
projeto de Lei n° 17/2019 que, "DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
PARA O EXERCICIO DE 2020 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS", 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° 17/2019. 
Prosseguindo o Período da ORDEM DO DIA, foi colocado em Única Votação o REGIME 
DE URGÊNCIA da Mensagem n° 16/2019, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu 
o Projeto de Lei n° 18/2019, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS", da Mensagem n° 17/2019, oriunda do Executivo Municipal, a qual 
remeteu o Projeto de Lei n° 19/2019, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" e a Mensagem n° 18/2019, oriunda do Executivo Municipal, a qual 
remeteu o Projeto de Lei n° 20/2019, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ 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 em questão. Ato contínuo foi 
o Projeto de Lei n° 18/2019, que "DISPOE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos 
Senhores Vereador onde restou prejudicada ante a ausência de oradores. 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° 18/2019. Ato contínuo foi o Projeto de Lei n° 19/2019, que 
"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS", submetido em primeira discussão, sendo 
a palavra franqueada aos Senhores Vereador onde restou prejudicada ante a ausência de 
oradores. 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° 19/2019. Ato contínuo foi o Projeto de Lei n° 
20/2019, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO 
ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS", submetido em primeira 
discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereador onde restou prejudicada ante a 
ausência de oradores. Submetido em primeira votação foi APROVADO por unanimidade de 
Votos. Ato contínuo foi o projeto em pauta submetido em segunda discussão, da qual ficou 
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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° 20/2019. 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 Sidinei Soares dos Reis onde mencionou sobre a 
efetividade e cumprimento do acordo realizado com o executivo acerca da devolução do 
duodécimo do ano passado na aquisição de aparelho de eletrocardiograma para a Unidade 
Básica de Saúde que se encontra em pleno funcionamento. O vereador Carlos Eduardo de 
Carvalho ressaltou a importância da aprovação do projeto no valor de R$ 60.000,00 (sessenta 
mil reais), referente à execução de galeria para possibilitar a entrega pela CDHU das casas 
construídas no bairro Jardim América. O presidente Sidney Carlos Gonçalves comentou sobre 
a necessidade de construção de lombada na rua Abel Silveira Mendes ante a alta velocidade 
empregada no local devido a alteração das regras de transito. O vereador Osvaldo Xavier 
indagou ao presidente qual foi a resposta dada pelo executivo acerca da indicação de sua 
autoria a respeito de se colocar iluminação na rua Vitório Troles. O presidente Sidney Carlos 
informou que o executivo registrou e arquivou a indicação. O vereador Carlos Eduardo 
mencionou sobre a necessidade de se criar o cargo de fiscal de obra e postura no município. O 
presidente Sidney mencionou sobre a necessidade de se criar o cargo de fiscal de obras para o 
desenvolvimento da cidade e lembrou que o Código de Postura já existe desde 2014 e o cargo 
veio para fazer cumprir a Lei. O vereador Paulo Roberto Del Santos comentou um fato que 
ocorreu no município que será evitado após a criação do cargo. O vereador Osvaldo indagou 
sobre corno as multas seriam valoradas. A procuradora Juliana Amaro da Silva disse que o 
fiscal apenas fará cumprir o Código de Postura existente no município e que não há no 
referido Código valoração da multa. A procuradora informou que os vereadores possuem 
competência para alterar o Código de Postura, inserindo requisitos para a fixa da multa. O 
vereador Messias de Brito Gondim disse que já está sendo realizados estudos para se efetivar 
a aplicação da multa, senda a advertência a primeira atitude a ser tomada. O vereador Sidinei 
Soares dos Reis com imensa felicidade realizou convite a todos os munícipes e vereadores 
para o dia 08 de junho estar na inauguração da Casa de Apoio de Barretos, onde o município 
de Guzolândia possui parceria, O Presidente informou que a próxima sessão ordinária 
ocorrerá no dia 10 de junho de 2019. 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 
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. 

Guzolândia/SP, 27 de maio de 2019. 

SIDNEY CARLOS GOr4ÃVES 
PRESIDENTE 

SIDINTFTSOARES DOS REIS 
10  SECRETÁRIO 


