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ATADA la (PRIMEIRA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 2° (SEGUNDO) ANO
LEGISLATIVO DA I r (DÉCIMA SEGUNDA) LEGISLATURA DA EGRÉGIA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO.
Às 20:00 (vinte) horas do dia 10 (dez) de janeiro de 2014 (dois mil e catorze), em sua sede
própria, sito a Av. Paschoal Guzzo, n.o 1087, na sala que se destina as Sessões Plenárias e
denominada Vereador Gregório José do Prado, a Egrégia CÂMARA MUNICIPAL DE
GUZOLÂNDIA, Estado de São Paulo, reuniu-se na sua l° (primeira) SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, do Segundo Ano Legislativo da 12a (Décima Segunda) Legislatura.
Efetuada a Chamada dos Vereadores de acordo com o LIVRO DE REGISTRO DE
PRESENÇA, fls. nO 76 (setenta e seis), dele verificou-se constar pela ordem alfabética e
cronológica os Senhores: ANTÔNIO BRAZ ONDEI, EDSON BOTELHO DE
CARVALHO, GERALDO ROSA DE MORAES, HÉLIO ANTONIO MARQUES,
JOSÉ JOÃO MARQUES NETO, lVIÁRCIO 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. Iniciado o EXPEDIENTE DO DIA, foi efetuada a leitura
da mensagem nO 0112014, datada de 08 de janeiro de 2014, oriunda do Executivo Municipal,
em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 0112014 que "DISPÕE
SOBRE PARCELAMENTO DE DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL"; a
mensagem nO 02/2014, datada de 08 de janeiro de 2014, oriunda do Executivo Municipal, em
REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 02/2014 que "DISPÕE
SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a mensagem nO 03/2014, datada de 08 de
janeiro de 2014, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual
remeteu o Projeto de Lei nO 03/2014 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"; a mensagem nO 04/2014, datada de 08 de janeiro de 2014, oriunda do
Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei nO
04/2014 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". Terminada a leitura do
Expediente, o Senhor Presidente franqueou a Palavra aos Senhores Vereadores, a qual 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. Prosseguindo o
Período ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei nO 0112014, que "DISPÕE SOBRE
PARCELAMENTO DE DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL", 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. 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°
0112014. Prosseguindo a ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei nO 02/2014, que "DISPÕE
SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
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ESPECIAL 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 disse que foi muito procurado pelos produtores agrícolas sob o
argumento de que não estão sendo atendidos pela patrulha agrícola municipal. Segundo o
vereador Edson os produtores reclamaram também de que não se sabe quais são os requisitos
para utilizar a patrulha agrícola e nem a quem pleitear o seu uso. O vereador Márcio Goulart
elogiou o comentário do vereador Edson e afirmou que os pequenos produtores não
conseguem ter acesso à patrulha agrícola. O vereador Hélio Antonio Marques disse que
concorda, em parte, com o mencionado pelo vereador Edson, pois existe equipamento novo e
não existe controle da patrulha. Afirmou, o vereador Hélio que o projeto cuida de uma
patrulha nova, não podendo ser rejeitado, já que o dinheiro vai vir para a prefeitura. O
vereador Sidney Carlos Gonçalves disse que o convênio é de 2011 e o dinheiro é um resto que
sobrou. Disse ainda o vereador Sidney Carlos que somente os produtores "grandes" se
beneficiam da patrulha. O vereador Sidinei Soares dos Reis disse que os vereadores devem
cuidar para que os pequenos produtores possam se utilizar das máquinas que pertencentes a
patrulha agrícola. 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 nO 02/2014. Prosseguindo a
ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei nO 03/2014, 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 vereador Edson Botelho de
Carvalho onde disse ter observado que na Avenida Paschoal Guzzo o executivo já está
realizando através de seus funcionários as rampas de acesso aos deficientes. Observou o
vereador Edson que aparentemente as rampas não estão dentro das normas de acessibilidade.
O vereador Edson disse ainda que existem vários lugares sem calçadas e todos devem ser
beneficiado com esta melhoria. Finalizou Edson dizendo que estará de acordo com tudo que
beneficiar o município. O vereador Márcio Goulart disse que as rampas de acesso e calçadas
são direcionadas para as duas COHABs. 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 nO
03/2014. Prosseguindo a ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei nO 04/2014, 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 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 APROV ADO por unanimidade de votos do
Plenário. Aprovado o referido Projeto de Lei nO 04/2014. 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
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Câmara Municipal de GuzolândiaJSP, lavrei a presente ata, que após lida e achada confonne,
vai assinada pela Mesa Diretora.

ONIO BRAZ ONDEI
1° SECRETÁRIO

