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Estado de São Paulo

ATA DA 3' (TERCEIRA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 10 (PRIMEIRO) ANO
LEGISLATIVO DA 14' (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA DA EGRÉGIA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO.
Às 18:00 (dezoito) horas do dia 23 (vinte e três) de junho de 2021 (dois mil e vinte e um), em
sua sede, sito à Avenida Paschoal Guzzo, n° 1087, na sala do setor administrativo, a Egrégia
CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDLA, Estado de São Paulo, reuniu-se na sua 38
(terceira) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, do Primeiro Ano Legislativo da 14' (Décima
Quarta) Legislatura, estava presente o presidente e de forma remota os demais vereadores em
suas residências pelo aplicativo zoom. Efetuada a Chamada dos Vereadores de acordo com o
LIVRO DE REGISTRO DE PRESENÇA, fis. n°86 (oitenta e seis), dele verificou-se constar
pela ordem alfabética e cronológica os Senhores: ANNIA MONTENEGRO PRADO,
CLOVIS MARTINS, CRISTIANO LEONEL BARROSA, DONIZETE APARECIDO DA
SILVA, EDEUVAN MACEDO LEITE, MESSIAS DE BRITO GONDIM, PAULO
ROBERTO DEL SANTOS, RAFAEL DA SILVA FERREIRA 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 solicitou um minuto
de silêncio para que em oração, cada um dentro de sua crença, realizasse uma homenagem à
querida vereadora Neide Xavier do Nascimento que faleceu no ultimo sábado, dia 19 de junho
de 2021, em virtude de complicações do covid-19. Não houve leitura para o EXPEDIENTE
DO DIA. Iniciado o Período da ORDEM DO DIA, foi explicado pelo presidente Sidney
Carlos que seria realizada a eleição para o cargo de Primeiro Secretário da Casa de Lei para o
término do biênio 2021/2022, em escrutínio aberto e o eleito ficaria automaticamente
empossado na presente data. Na sequência, o presidente mencionou sobre as regras de
desempate contida no artigo 6° do Regimento Interno, e o segundo secretário passou a chamar
os vereadores nominalmente para proferir o nome do candidato. Computados os votos, o
candidato Rafael da Silva Ferreira foi eleito por unanimidade de votos para o cargo de
primeiro secretário para o término do biênio 2021/2022. 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 EDEUVAN MACEDO LEITE, exerci as funções de Segundo Secretário da
Câmara Municipal de Guzolândia/SP, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme,
vai assinada pela Mesa Diretora.
Guzolândia/SP, 23 de junho de 2021.
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