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ATA DA 93 (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 11 de junho 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 CAMARA MUNICIPAL DE GUZOLANDIA, Estado de São
Paulo, reuniu-se na sua 9 (nona) SESSÃO ORDINÁRIA, do Segundo Ano Legislativo da
13a (Décima Terceira) Legislatura. Efetuada a Chamada dos Vereadores de acordo com o
LIVRO DE REGISTRO DE PRESENÇA, fis. n° 05 (cinco), 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, agradeceu a
presença de todos. Iniciado o EXPEDIENTE DO DIA, o vereador Osvaldo Xavier solicitou
a dispensa da leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 25 de maio, da Sessão Extraordinária
do dia 30 de maio, da Sessão Extraordinária do dia 5 de junho de 2018, as quais foram
aprovadas por unanimidade de votos. Ato contínuo foi informado que o balancete da receita e
despesa do mês de maio de 2018 da Câmara Municipal está à disposição na Secretaria da
Câmara para verificação a quem possa interessar, foi efetuado a leitura da Mensagem n°
021/2018, datada de 13 de abril de 2018, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o
Projeto de Lei n° 22/2018 que "DISPOE SOBRE AS DITRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS"; a Mensagem n° 029/2018, datada de 08 de junho de 2018, oriunda do
Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n°
30/2018 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO
ADICIONAL ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; a Mensagem n'030/2018,
datada de 08 de junho de 2018, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE
URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 24/2018 que "DISPÕE SOBRE
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS"; a Mensagem n° 031/2018, datada de 08 de junho de 2018,
oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto
de Lei n° 32/2018 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE
CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"; o ofício GAB
n° 21/2018, datado de 11 de junho de 2018, de autoria do Executivo Municipal, em resposta a
indicação de n° 18/2018, de autoria dos vereadores Carlos Eduardo de Carvalho e Cristiano
Leonel Barbosa, encaminhada pelo ofício GP n° 53/2018, o Ofício GAB no 22/2018, datado
de 11 de junho de 2018, de autoria do Executivo Municipal, em resposta a indicação n°
19/2018, de autoria dos vereadores Carlos Eduardo de Carvalho e Cristiano Leonel Barbosa,
encaminhada pelo ofício GP n° 53/2018; o Ofício GAB n° 23/2018, datado de 11 de junho de
2018, de autoria do Executivo Municipal, em resposta a indicação n° 19/2018, de autoria do
vereador Donizete Aparecido da Silva, encaminhada pelo oficio GP n° 53/2018; a indicação
no 21/2018, datada de 08 de junho de 2018, dos vereadores Donizete Aparecido da Silva,
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Osvaldo Xavier, Paulo Roberto Dei Santos e Sebastião Custódio da Silva, para que "SEJA
OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE
SEJA CONCEDIDO AOS SERVIDORES PÚBLCOS MUNICIPAIS, BEM COMO
AOS OCUPANTES DAS FUNCÕES DE CONSELHEIROS TUTELARES, O
AUMENTO NO VALOR DO ABONO SALARIAL MENSAL CRIADO PELA LEI N°
1.582 DE 13 DE FEVEREIRO DE 201211; a indicação n° 22/2018, datada de 08 de junho
de 2018, dos vereadores Cristiano Leonel Barbosa e Carlos Eduardo de Carvalho, para que
"SEJA OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL
PARA QUE SEJA INSTALADO CORRIMÃO NA ENTRADA DO VELÓRIO
MUNICIPAL FRANCISCO DOMICIANO LEANDRO DA COSTA"; a indicação n°
23/2018, datada de 08 de junho de 2018, dos vereadores Cristiano Leonel Barbosa e Carlos
Eduardo de Carvalho, para que "SEJA OFICIADO AO EXCELENTISSIMO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE SEJA DESTINADO FUNCIONÁRIO
PÚBLICO PARA REALIZAR A LIMPEZA NO VELÓRIO MUNICIPAL
FRANCISCO DOMICIANO LEANDRO DA COSTA IMEDIATAMENTE APÓS A
SUA UTILIZAÇÃO". 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, foi o projeto de Lei n° 22/2018 que, "DISPOE SOBRE AS
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS", submetido em segunda discussão, sendo a palavra franqueada aos
Senhores Vereadores, da qual restou prejudicada ante a ausência de oradores. Submetido em
segunda votação foi APROVADO por unanimidade de Votos do Plenário. Aprovado o
referido Projeto de Lei n° 22/2018. Iniciado o Período da ORDEM DO DIA, foi colocada em
única Votação o REGIME DE URGÊNCIA da Mensagem n° 029/2018, oriunda do
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 30/2018, que "DISPOE SOBRE
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS", da Mensagem n° 030/2018, oriunda do Executivo Municipal,
a qual remeteu o Projeto de Lei n° 31/2018, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO
PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS", da Mensagem n° 031/2018, oriunda do Executivo Municipal, a qual
remeteu o Projeto de Lei n° 32/2018, que "DISPOE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA
ABERTURA DE CREDITO 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° 30/2018, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS", 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 tinha por intuito a abertura de crédito no valor de até R$ 20.000,00
(vinte mil reais) para a continuidade da revitalização da Praça Valentim Maschio e da
Avenida João Tim, sendo este aditivo. Submetido em primeira votação foi APROVADO
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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°
30/2018. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei n° 31/2018, que
"DISPÕE SOflRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
ESPECIAL E DÁ 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 tinha por intuito a abertura de crédito no valor
de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a execução de ações na educação, com recurso
do auxilio financeiro aos municípios. 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°
31/2018. Prosseguindo o período da ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei n° 32/2018, que
"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL
ESPECIAL E DÁ 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 tinha por intuito a abertura de crédito no valor
de até R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a execução do Plano de Ações Articuladas,
onde será adquirido brinquedos para a educação infantil. 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°
32/2018. 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 Paulo Roberto Del Santos
onde disse que cada vereador possui sua opinião e tem por função representar o povo.
Mencionou Paulo que todos os munícipes possuem o direito de vir até à Câmara e reivindicar
direitos e fazer uso da tribuna, mas que o Legislativo possui regras a serem seguidas e que
necessitam ser respeitadas. Continuou Paulo falando sobre a falta de respeito com aos
vereadores em sessão passada, onde munícipes foram incentivados a virem na Câmara para
pressionar os vereadores a votarem contra o projeto de instalação de usina de asfalto no
município. O vereador Osvaldo Xavier disse concordar com o vereador Paulo e que se houver
interesse de algum munícipe em falar sobre o projeto, que faça uso da tribuna. O vereador
Osvaldo disse que alguns pares da Casa Legislativa não podem trazer munícipes na Câmara
para insultar vereadores com opinião diversa. Afirmou Osvaldo que sua decisão é baseada em
sua livre convicção, que não é influenciado por ninguém e que vota favorável aos projetos que
julga ser bom ao povo. O vereador Carlos Eduardo de Carvalho explicou que suas indicações
retratam necessidades a serem efetuadas no velório municipal Francisco Domiciano Leandro
da Costa, sendo que já foi alertado por duas famílias acerca da necessidade de limpeza no
velório e que presenciou a necessidade de se instalar a rampa ao se deparar com a queda de
uma senhora na rampa do velório. 0 vereador Sidinei Soares dos Reis reforçou sua indicação
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para o término da reforma do Centro Comunitário do Bairro Três Marias Beolchi que até o
presente momento não teve andamento pelo executivo municipal. Comentou o vereador
Sidinei Soares sobre a necessidade de se contratar mais funcionários para a Escola Municipal
do Ensino Infantil Ana Maria Tim Cezaro, o que possibilitaria a recepção de um número
maior de alunos na escola. Por fim, o vereador Sidinei Soares disse concordar com o vereador
Paulo no tocanfe falta de respeito com os vereadores ocorrido na sessão passada. O presidente
Messias de Brito Gondim disse que o que ocorreu em sessão passada foi combinado para
pressionar os vereadores e parabenizou os vereadores que votaram a favor do projeto de
instalação da usina de asfalto no município. Mencionou Messias que a Câmara está aberta a
todos os munícipes e que inclusive gosta da participação dos mesmos na sessão. Lembrou
Messias, no entanto, da necessidade de se ter respeito com os vereadores. O presidente ainda
comentou sobre a necessidade e importância das indicações realizadas pelos vereadores e que
deve sempre haver a união de forças por parte dos vereadores em prol à população. 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, 11 de junho de 2018.
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