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ATA DA 14a (DÉCIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° (SEGUNDO) ANO 
LEGISLATIVO DA l2a (DÉCIMA SEGUNDA) LEGISLATURA DA EGRÉGIA CÂMARA 
MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO. 
Às 20:00 horas do dia 25 de setembro de 2014, em sua sede própria, sito à Avenida Paschoal 
Guzzo, n° 1087, na sala que se destina às Sessões Plenárias, den~minada Vereador Gregório José 
do Prado, a Egrégia CAMARA MUNICIPAL DE GUZOLANDIA, Estado de São Paulo, 
reuniu-se na sua 14a (décima quarta) SESSÃO ORDINÁRIA, do Segundo Ano Legislativo da 12a 

(Décima Segunda) Legislatura. Efetuada a Chamada dos Vereadores de acordo com o LIVRO DE 
REGISTRO DE PRESENÇA, fls. n° 95 (noventa e cinco), dele verificou-se constar pela ordem 
alfabética e cronológica os Senhores (a): ANTÔNIO BRAZ ONDEI, EDSON BOTELHO DE 
CARVALHO, GERALDO ROSA DE MORAES, HÉLIO ANTONIO MARQUES, JOSÉ 
JOÃO MARQUES NETO, MÁRCIO GOULART, MILTON RONQUI FILHO, 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, GERALDO ROSA DE MORAES declarou aberta a referida 
Sessão, agradeceu a presença de todos. Iniciado o EXPEDIENTE DO DIA, o vereador Hélio 
Antonio Marques solicitou a dispensa da leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 10 de 
setembro de 2014, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, foi efetuada a 
leitura do requerimento de urgência n° 02/2014, datada de 08 de setembro de 2014, oriundo da 
Mesa da Câmara Municipal, o qual remeteu o Projeto de Lei nO 71/2014 que "DISPÕE SOBRE 
A CRIAçÃO DO ADICIONAL DE ACRÉSCIMO FUNCIONAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS"; o Projeto de Resolução nO 02/2014, oriundo da Mesa da Câmara Municipal 
que, "DISPÕE SOBRE O CONTROLE INTERNO NO ÂMBITO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA"; foi efetuada a Leitura do ofício n° 028, oriundo do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em resposta a indicação nO 25, de autoria do Plenário da 
Câmara;; a Indicação n° 26/2014 datada de 18 de setembro de 2014, de autoria do vereador 
Márcio Goulart para que "SEJA COLOCADO UM PORTÃO AUTOMÁTICO NA 
ENTRADA PRINCIPAL DO PÁTIO DA PREFEITURA"; a Indicação n° 27/2014 datada de 
24 de setembro de 2014, de autoria do vereador Edson Botelho de Carvalho para que "SEJA 
REALIZADO A SINALIZAÇÃO NA RUA DO VEREADOR, NA ALTURA DO BAIRRO 
BELA VISTA PARA QUEM TRAFEGA SENTIDO BAIRRO COQUEIRO-CIDADE"; a 
Indicação n° 28/2014 datada de 24 de setembro de 2014, de autoria do vereador Márcio Goulart 
para que "VEJA COM BONS OLHOS OS CACHORROS ABANDONADOS NAS RUAS 
DA CIDADE"; a Indicação n° 29/2014 datada de 24 de setembro de 2014, de autoria do vereador 
Márcio Goulart para que "SEJA TAPADO OS BURACOS NO ASFALTO NA AVENIDA 
ANTÔNIO CEZARIN, NA ALTURA DO N° 1193", da qual ficou franqueada a palavra aos 
Senhores Vereadores, foi utilizada pelo vereador Edson Botelho de Carvalho onde comentou sobre 
a indicação de sua autoria para sinalizar a rua que margeiam o bairro Boa Vista sentido bairro 
Coqueiro- cidade, recentemente povoado tendo em vista o perigo que vem passando os moradores, 
principalmente as crianças do referido bairro ante a ausência de sinalização, iluminação precária e 
ausência de calçamento. Pleiteou ainda o a sinalização na rua que interliga bairro das Cobras com 
a cidade. O vereador Edson disse que o pedido formulado por esta Casa de Leis referente ao 
aumento salarial dos funcionários públicos da prefeitura ao prefeito também foi registrado e está 
em análise. Disse Edson, por outro lado, que o único projeto de gratificação vindo da prefeitura é 
o que concede gratificação aos amigos do prefeito. Iniciando o Periodo ORDEM DO DIA, foi 
colocado em Única Votação o REGIME DE URGÊNCIA do requerimento de urgência n° 
02/2014, datada de 08 de setembro de 2014, oriundo da Mesa da Câmara Municipal, o qual 
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remeteu o Projeto de Lei nO 71/2014, que "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO ADICIONAL 
DE ACRÉSCIMO FUNCIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", da qual ficou 
franqueada a palavra aos Senhores Vereadores, onde restou prejudicada ante a ausência de 
oradores. Submetido em Única Votação o REGIME DE URGÊNCIA foi considerado 
APROVADO por unanimidades 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 F A voRÁVEIS à 
propositura em questão. Ato contínuo foi o Projeto de Lei nO 71/2014, que "DISPÔE SOBRE A 
CRIAÇÃO DO ADICIONAL DE ACRÉSCIMO FUNCIONAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores 
Vereadores, da qual foi utilizada pelo vereador Edson Botelho de Carvalho onde comentou que o 
projeto em pauta fazjus ao trabalho dos funcionários da Câmara Municipal. Disse que as funções 
exercidas pelos funcionários devem ser valorizadas fmanceiramente. O vereador Sidinei Soares 
dos Reis disse concordar com o vereador Edson, sendo de merecimento dos funcionários o 
adicional. Submetido em primeira votação foi APROVADO por unanimidade de votos. Ato 
contínuo foi o projeto em pauta submetido em segunda discussão, da qual foi restou prejudicada 
ante a ausência de oradores. Submetido em segunda votação foi o mesmo APROVADO por 
unanimidade de votos. Aprovado o referido Projeto de Lei n° 71/2014. Prosseguindo a ORDEM 
DO DIA foi o Projeto de Resolução nO 02/2014, que "DISPÔE SOBRE O CONTROLE 
INTERNO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA", 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. Iniciado o terceiro período da Sessão, ou seja, TRIBUNA ESPECIAL, 
passando-se à EXPLICAÇÃO PESSOAL a qual foi utilizada pelo vereador Sidinei Soares dos 
Reis onde falou sobre a sua iniciativa juntamente com o vereador Milton Ronqui Filho de pagarem 
para realizar a limpeza do terreno da prefeitura atrás do velório municipal. Afirmou Sidinei Soares 
que foi conversar com o secretário Ivan Pitter Pagliarini sobre a possibilidade de se realizar o 
serviço mediante autorização da prefeitura e foi informado pelo secretario Ivan que não era 
necessário realizar a limpeza, pois'a prefeitura iria tomar as providências necessárias. O vereador 
Sidinei Soares dos Reis disse que até o presente momento não foi tomado nenhuma atitude com 
relação a limpeza do terreno. O vereador Edson Botelho de Carvalho cumprimentou o amigo 
Marcão presente na sessão e pleiteou aos mUllÍcipes que votem em deputados e senadores que 
tenham prestado serviço no município. O vereador Márcio Goulart disse que se devem valorizar os 
candidatos que ajudaram o município. Passando-se à TRIBUNA LIVRE, esta restou prejudicada 
ante a ausência de oradores 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 ANTÔNIO 
BRAZ ONDEI, 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. 
Guzo1ândialSP, 25 de setembro de 2014. 

ANTONIO BRAZ ONDE I 
1° SECRETÁRIO 


