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ATA DA 2a (SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° (SEGUNDO) ANO 
LEGISLATIVO DA 12a (DÉCIMA SEGUNDA) LEGISLATURA DA EGRÉGIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO. 
Às 20:00 horas do dia 25 de fevereiro de 2014, em sua sede própria, sito à Avenida Paschoal 
Guzzo, nO 1087, na sala que se destina às Sessões Plenárias, denominada Vereador Gregório 
José do Prado, a Egrégia CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Estado de São 
Paulo, reuniu-se na sua 2a (segunda) 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. nO 79 (setenta e nove), 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 inicio 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 Milton Ronqui Filho solicitou a 
dispensa da leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 10 de fevereiro de 2014, a qual foi 
aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, foi efetuada a leitura da Mensagem nO 
15/2014, datada de 21 de fevereiro de 2014, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME 
DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei nO 16/2014 que "DISPÕE SOBRE 
PROGRAMA DE ESTÁGIO, FIXA CARGA HORÁRIA, VALOR DE BOLSA
AUXÍLIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", no Projeto de Resolução nO 01114, datada 
de 21 de fevereiro de 2014, oriundo do Legislativo Municipal que "CONSTITUI 
COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 58° 
(QUINQUAGÉSIMO OITAVO) CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS". 
Terminada a leitura do Expediente, o Senhor Presidente franqueou a Palavra aos Senhores 
Vereadores, a qual restou prejudicada. Iniciado o Período da ORDEM DO DIA, foi colocado 
em Única Votação o REGIME DE URGÊNCIA da Mensagem n° 15/14, oriunda do 
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei nO 16/2014, que "DISPÕE SOBRE 
PROGRAMA DE ESTÁGIO, FIXA CARGA HORÁRIA, VALOR DE BOLSA
AUXÍLIO 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 URGENCIA 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 nO 16/14, que "DISPÕE SOBRE PROGRAIVIA DE 
ESTÁGIO, FIXA CARGA HORÁRIA, VALOR DE BOLSA-AUXÍLIO 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 
demonstrou preocupação na aprovação do projeto em pauta diante da possibilidade de gerar a 
escravização dos funcionários públicos, de forma a não ocorrer a valorização do funcionário 
já que o estagiário receberá entre R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a R$500,00 
(quinhentos reais) e ainda não vai necessitar fazer concurso. Indagou o vereador Edson se 
haverá a contratação de pessoas qualificadas para desempenhar o estágio. Disse o vereador 
Edson que ainda não ocorreu a reestruturação do quadro do funcionalismo e o executivo 
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concedeu uma reposlÇao de apenas 5% (cinco por cento). O vereador Sidney Carlos 
Gonçalves disse que foi procurado pelos funcionários públicos devido à aprovação da 
reposição salarial. O vereador Sidney informou aos funcionários que deveriam pleitear a 
reestruturação dos cargos e plano de carreira. O vereador Sidney expressou seu 
descontentamento com o valor do salário dos funcionários e deu, por exemplo, o valor 
recebido pelos auxiliares de enfermagem que possuem grande responsabilidade, e recebem 
apenas um salário mínimo por mês. Lembrou o vereador Sidney que o funcionalismo público 
não possui mais os 8% (oito por cento) do FGTS, o que pode ser revertido ao funcionalismo 
através de aumento na folha de pagamento. O vereador Edson Botelho de Carvalho disse que 
a ausência de sindicato para os funcionários públicos coloca a Câmara Municipal como único 
órgão a reivindicar por seus direitos. Disse o vereador Edson que o funcionário jamais poderá 
reivindicar direito ou criticar o executivo, pois quem não está do lado do prefeito é 
considerado inimigo. Finalizou Edson afirmando que haverá êxito na reivindicação em prol ao 
funcionalismo, realizada pela união dos vereadores. O vereador Hélio Antonio Marques disse 
que a melhor forma de reivindicar foi a utilizada hoje, participando das sessões. Disse Hélio 
que devem pleitear os 8% (oito por cento) de aumento ao funcionalismo público e ao prefeito 
cabe explicar se pode ou não conceder. O vereador Márcio Goulart disse que o salário dos 
funcionários público de Guzolândia é uma vergonha. Finalizou Márcio dizendo que os 
vereadores tem que se unir para pleitear melhoras no salário dos funcionários e que está com 
vergonha de ser vereador, pois pensou que teria poder para mudar. O vereador Antonio Braz 
Ondei disse que os vereadores devem pleitear junto o aumento do salário dos funcionários, no 
entanto, afirmou que a folha de pagamento está no limite no presente momento. Disse 
Antonio Ondei que pelo menos um terço do salário mínimo deveria ser concedido a título de 
aumento salarial. O vereador Sidinei Soares dos Reis propôs à mesa da Câmara convidar o 
senhor prefeito para responder aos vereadores e a um representante dos funcionários o motivo 
de não poder dar aumento salarial. O presidente Geraldo Rosa de Moraes disse que em 
reunião realizada com o executivo foi informado que o aumento dos 8% (oito por cento) seria 
concedido ao funcionalismo quando houvesse a reclassificação. Continuou o presidente 
dizendo que marcará a reunião com o prefeito e posteriormente marcará um dia para que 
compareça na sessão para conceder explicações. O vereador Sidinei Soares dos Reis pleiteou 
ao presidente que na primeira reunião com o prefeito estivesse presente um representante dos 
funcionários público. 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 16/2014. Prosseguindo o Período 
ORDEM DO DIA foi o Projeto de Resolução nO 01114, que "CONSTITUI COMISSÃO DE 
REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 58° (QUINQUAGÉSIMO OITAVO) 
CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS 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. 
Aprovado o Projeto de Resolução nO 0112014 em primeira votação. Iniciado o terceiro período 
da Sessão, ou seja, TRIBUNA ESPECIAL, passando-se à EXPLICAÇÃO PESSOAL a 
qual foi utilizada pelo vereador Geraldo Rosa de Moraes onde convidou os vereadores para 
participarem do 58° Congresso Estadual de Municípios, que será nos dias 18 a 22 de março de 
2014, em Campos do Jordão. Passando-se à TRIBUNA LIVRE, esta restou prejudicada ante 
a ausência de oradores Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, agradeceu a presença 
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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 Guzolândia/SP, 
lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela Mesa Diretora. 

Guzolândia/SP, 25 de fevereiro de 2014. 

ANTÔNIO BRAZ ONDEI 
1o SECRETÁRIO 


