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CIJrefeitura gy[unicipa[ de quzolàndia 

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Lei N.o 1551, de 26 de outubro de 2011. 

"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAR 
ACORDO EM PROCESSO .JUDICIAL E REALIZAR 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL 
PARA0 FIM DA PRESENTE LEI". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ...] 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo 10 - Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar acordo nos autos 
de Processos Judiciais nO: 050.01.2010.001257-2/000000-000- N° de ordem 732/2010, 
050.01.2010.001258-5/000000-000- N° de ordem 733/2010 e 050.01.2010.001649-2/000000
000- N° de ordem 883/20 I O em tramite pelo Juízo de Direito da E. Comarca de Auriflama, 
nos moldes propostos na Ata de Audiência de Conciliação, cujo teor fica fazendo parte 
integrante da presente Lei, ante o interesse publico. 

Artigo 2° - Para fazer face à aplicação da presente Lei fica o Executivo 
Municipal autorizado a abrir, por Decreto, Credito Adicional Especial no valor de até R$ 
35.000,00 (trinta e cinco mil e reais). 

Parágrafo Único - O crédito autorizado pelo "caput" deste artigo será coberto 
com recursos a que alude o inciso I, II e/ou IH, do parágrafo 1°, do artigo 43, da Lei Federal n° 
4320/64. 

Artigo 3°. - Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder alterações na 
Lei n° 1395, de 25 de novembro de 2009 - Plano Plurianual e Lei n° 1452, de 14 de julho de 
2010 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011. 

/-
Artigo 4° - Esta Lei entra em vigor nafldata de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Guzolândia, aoJ26'tie outubro de 2011. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

COMARCA DE AURIFLAMA - VARA ÚNICA 


AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

Controle nO.732/10 

Requerente: fIIUNICIPIO DE GUZOLÂNDIA 
 ..,

Requerido(a): iALCINDO JOSÉ ARVELlNI E OUTRA 


Aos 19 de outubro de 2011, às 15:40 horas, nesta cidade e 
Comarca de Auriflama, Estado de São Paulo, na sala de audiências do Juízo da Única 
Vara Cível, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito, Dr(a). MARIA 
PAULA BRANQUINHO PINI, comigo Chefe de Seção JudiciáriO abaixo assinado, foi 
aberta a audiência de conciliação, nos autos da ação e entre as partes supra-referidas. 
Abertas, com a~ formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceu(ram): o 
Prefeito Municip~1 Sr. MARCIO LUIZ CARDOSO; os advogados da autora, Drs. 
CLAUDIO ROBERTO DA SILVA LULlO e ERIC MATHEUS MONZEM MARTINEZ e os 
requeridos ALCINDO JOSÉ ARVELlNI e GENIR RIBEIRO DA SILVA ARVELlNI, 
acompanhados de seu advogado, Dr. DURVALlNO BIDO. Proposta a conciliação, 
chegou-se ao seguinte acordo: a)- os senhores ALCINDOJOSÉ ARVELlNI e 
GENIR RIBEIRO DA SILVA ARVELlNI aceitam os valores depositados nos processos 
nOs.732/2010 '~e 733/2010, nos valores '.. de R$ 6.926,40 e R$ 1.231,36, 
respectivamenfe, requerendo o levantamento, com o que concorda o município; b)
com relação ao processo nO.883/2010, os senhores 'ALCINDO JOSÉ ARVELlNI e 
GENIR RIBEIRO DA SILVA ARVELlNI concordam em receber o valor de R$ 
30.000,00 mais a quantia deR$ 5.695,00 já depositada nos autos, requerendo o 
levantamento deste valor (R$ 5.695,00), com o que concorda o município. O Município 
se compromete a realizar o projeto de let a ..J?ex enviado à Câmara Municipal no prazo 
de 15 dias com relação a quantia dé~;:qD{trinta mil reais): Cada parte arcará 
com os honorários de seus advogados. Eventuais custas em aberto ficarão a cargo da 
autora. As partes renunciam ao direito de recurso. O(a} MM(a). Juiz(a) de Direito 
proferiu a seguinte SENTENÇA: 'Vistos, etc. HOMOLOGO, por sentença, para que 
produza seus efeitos legais, o acordo formulado entre as partes. Em conseqüência, 
JULGO EXTINTO os processos nOs. 732/2010, 733/2010 e 883/2010, com resolução 
de mérito, nos termos do art. 269, 111, do Código de Processo Civil. . Isento de custas, 
em razão da municipalidade ser isenta do pagamento na forma da lei. HOMOLOGO a 
renúncia ao direito de recorrer. Expeçam-se mandados de levantamento das 
importâncias depositadas nos mencionados processos em favor dos requeridos. 
Arquivem-se a seguir o processo. Sentença publicàda em audiência, saem intimadas 
as partes. REGISTRç,:Sq) aU!9f\zada a extração de cópias necessárias". Int. NADA 
MAIS. Paraponstar.·E~ "~~árcio Roberto Kimura), Chefe de Seção Judiciário, 
digijef'e s ~ 

MJ\~Uj
Dr(a)~MARIA PAULA BRANQUINHO PINI 

Requerente(s): 

Requerido(a) (s): 

Advogado(a)(s): 
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