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ATA DA Sa (QUINTA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 2° (SEGUNDO) ANO 
LEGISLATIVO DA 12" (DÉCIMA SEGUNDA) LEGISLATURA DA EGRÉGIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO. 

Às 20:00 (vinte) horas do dia 14 (dois) de julho 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 5° (quinta) SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA, do Segundo Ano Legislativo da 123 (Décima Segunda) Legislatura. 
Efetuada a Chamada dos Vereadores de acordo com o LIVRO DE REGISTRO DE 
PRESENÇA, fls. n° 90 (noventa), 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, 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. Iniciado o EXPEDIENTE DO DIA, foi 
efetuada a leitura da mensagem n° 52/2014, datada de 11 de julho de 2014, oriunda do 
Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei nO 
51/2014 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a mensagem nO 53/2014, 
datada de 11 de julho de 2014, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE 
URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 52/2014 que "AUTORIZA A 
TANSPOSIÇÃO DE RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a mensagem n° 
54/2014, datada de 11 de julho de 2014, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE 
URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 53/2014 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. Iniciado o Período da ORDEM DO DIA, foram colocadas em Única Votação o 
Regime de Urgência da mensagem n° 52/2014, oriunda do Executivo Municipal, a qual 
remeteu o Projeto de Lei nO 51/2014, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS", a mensagem n° 53/2014, oriunda do Executivo Municipal, a qual 
remeteu o Projeto de Lei nO 52/2014, que "AUTORIZA A TANSPOSIÇÃO DE 
RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a mensagem n° 54/2014, oriunda do 
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 53/2014, que "DISPÕE SOBRE 
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS", da qual ficou franqueada a palavra aos Senhores 
Vereadores, foi utilizada pelo vereador Edson Botelho de Carvalho onde pediu 
esclarecimento sobre o projeto n° 53/2014. A diretora da Câmara, Kenia Vieira Lofego Dias 
disse que o projeto "Além da Renda" visa conceder ao poder executivo a discricionariedade 
de aplicar recursos na área que apresentar deficiência no município. O vereador Edson 
mencionou que o projeto n° 53/2014 justifica a urgência da sessão extraordinária, mas 
entende que os demais projetos poderiam ter sido colocados em sessão ordinária. Por fim 
justificou Edson que a urgência poderia decorrente do período eleitoral. Submetido em 
Única Votação o REGIME DE URGÊNCIA foi considerado APROVADO por 
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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. Iniciado o Período ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei n° 
51/2014, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL E DA 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 discussão visa o 
interesse da população, mas depende da consulta com o médico no centro de saúde e da 
visita ao gabinete do prefeito e na sala do secretário para ver se o paciente fora do "lado 
deles", para depois decidir se é caso de cirurgia. Finalizou dizendo o vereador Edson que 
concorda com o projeto, mas registra o seu protesto quanto à forma de distribuição da verba. 
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 51/2014. Prosseguindo a ORDEM DO 
DIA, foi o Projeto de Lei nO 52/2014, que "AUTORIZA A TANSPOSIÇÃO DE 
RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, 
sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, foi utilizada pelo vereador Edson 
Botelho de Carvalho onde demonstrou saber que com a construção do prédio para a Câmara 
visa-se dar maior liberdade ao Legislativo, no entanto manifestou no sentido de que o valor 
de R$ 70.00,00 (setenta mil reais) equivale a apenas 10% (dez por cento) do valor total da 
obra que é de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), o que no seu entender é muito pouco. 
Continuou o vereador Edson dizendo que concorda com a transposição, mas que no futuro 
esse investimento será irrisório. Concluiu o vereador Edson dizendo que o valor da 
arrecadação da Câmara é incompatível com a obra, por isso não investiria dinheiro na obra 
do Legislativo, sendo a devolução da obra ao executivo, o único caminho a seguir. O 
vereador Sidney Carlos Gonçalves disse que se com a atualização da obra o valor chegou à 
R$ 768.000,00 (setecentos e sessenta e oito mil reais), com a aplicação hoje do valor de R$ 
70.000,00 (setenta mil reais), em porcentagem, este valor equivale a 9,1 % da obra, ou seja, 
não chegou a um décimo da obra. Concluiu o vereador Sidney Carlos que deveria ser 
devolvido à prefeitura a obra do Legislativo sob pena de não ser concluída O vereador 
Hélio Antonio Marques disse ser a favor da independência dos poderes. Continuou o 
vereador Hélio dizendo ser a favor da continuação da construção do prédio da Câmara, pois 
o atual prédio da Câmara ainda é um prédio emprestado pela prefeitura. Disse Hélio que se 
o Ministério do Trabalho realizar vistoria no atual prédio da Câmara, provavelmente ocorre 
à interdição do prédio diante da insalubridade apresentada na ausência de janelas na sala do 
contador e cozinha, existência de um banheiro para o sexo feminino e masculino e sem 
acessibilidade. Afirmou o vereador Hélio que os vereadores da gestão passada tinham 
conhecimento de que neste novo mandato seria dada continuidade ao prédio da Câmara. 
Disse Hélio que não estava previsto que o salário do vereador iria subir cem por cento, pois 
se não tivesse ocorrido este aumento salarial, poderia ser investido muito mais na obra. 
Sugeriu o vereador Hélio que realizassem diminuição do salário dos vereadores e do 
prefeito para dar continuidade ao prédio da Câmara. O vereador Edson Botelho de Carvalho 
disse que a independência existe não só através do prédio que abriga o Legislativo, a 
independência deve existir nas votações que ocorrem no plenário do Legislativo, de forma a 
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não existir carta marcada ou reunião anterior à sessão entre os vereadores e o executivo. 
Afirmou o vereador Edson que uma readequação do atual prédio da Câmara seria mais 
barato e viável. O vereador Márcio Goulart disse que está de acordo com a continuação do 
prédio da Câmara tendo em vista o atual caso de interdição do prédio da Câmara. O 
vereador Antônio Braz Ondei disse que a obra da Avenida João Tim ficou muito tempo 
parada e voltou a ser construída, assim deve ocorrer com o prédio da Câmara municipal. O 
vereador Sidinei Soares dos Reis pleiteou aos vereadores um pouco mais de tempo para 
analisar o projeto, pois hoje ele também é da opinião de não aprová-lo. O vereador Hélio 
disse que a transposição está restrita ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois os R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) já foram aprovados pelos nobres vereadores no orçamento 
da Câmara. Disse Hélio que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) decorre de sobras de 
vários setores da administração da Câmara. O vereador Sidinei Soares dos Reis disse que 
em conversa com o prefeito este o informou que a convocação desta extraordinária fora 
realizada pela presidência desta Casa, sendo que o executivo apenas aproveitou para incluir 
na ordem do dia dois projetos de sua autoria. Sugeriu o vereador Sidinei Soares dos Reis 
que se realizasse uma reunião com o prefeito para se chegar a uma posição quanto aos 
projetos em pauta. O presidente Geraldo Rosa de Moraes disse que o projeto de 
transposição não necessita de prévia reunião com o prefeito para ser aprovado. O vereador 
Geraldo disse que a convocação foi realizada pelo prefeito conforme oficio juntado aos 
projetos. O vereador Edson Botelho disse ser contra o investimento na construção do prédio 
da Câmara e alertou que existe mais meio ano pela frente, o que pode surgir à necessidade 
de se utilizar o dinheiro que está sendo transposto. O vereador Hélio disse que a urgência na 
transposição decorre do pouco tempo que resta para que seja concluída a segunda etapa da 
construção do prédio da Câmara, qual seja até o final do ano. O vereador Edson disse que a 
obra da Câmara deveria ter sido planejada previamente para evitar o que está ocorrendo hoje 
ou seja, o prolongamento no tempo para a conclusão. O presidente disse que iria colocar em 
votação o projeto de transposição. O vereador Antônio Braz Ondei disse que por ser tempo 
de campanha eleitoral para deputado poderia se pleitear verba para a obra de forma a poder 
realizar a cobertura do prédio. O vereador Edson Botelho de Carvalho disse que ser sabido 
que a sugestão do vereador Antônio não pode ser realizada na prática já que não pode ser 
aplicado na obra outro recurso que não seja o da Câmara. Submetido em primeira votação 
foi APROVADO pelos vereadores Antônio Braz Ondei, Hélio Antonio Marques, José João 
Marques Neto e Márcio Goulart e REJEITADO pelos vereadores Edson Botelho de 
Carvalho, Milton Ronqui Filho, Sidinei Soares dos Reis e Sidney Carlos Gonçalves. Diante 
do empate ocorrido, de acordo com inciso 111, do artigo 24 do Regimento Interno, o 
presidente Geraldo Rosa de Moraes fez uso do voto, onde restou APROVADO o presente 
Projeto de Lei n° 52/2014. Ato contínuo foi o projeto em pauta submetido em segunda 
discussão, da qual ficou franqueada a palavra aos Senhores Vereadores, a qual foi 
prejudicada, ante a ausência de oradores. Submetido em segunda votação foi o mesmo 
APROVADO pelos vereadores Antônio Braz Ondei, Hélio Antonio Marques, José João 
Marques Neto e Márcio Goulart e REJEITADO pelos vereadores Edson Botelho de 
Carvalho, Milton Ronqui Filho, Sidinei Soares dos Reis e Sidney Carlos Gonçalves. Diante 
do empate ocorrido, de acordo com inciso III, do artigo 24 do Regimento Interno, o 
presidente Geraldo Rosa de Moraes fez uso ao voto, onde restou APROVADO o presente 
Projeto de Lei n° 52/2014. Prosseguindo a ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei nO 
53/2014, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira 
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discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da qual restou prejudicada 
ante a ausência de oradores. Submetido em primeira votação foi APROV ADO 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° 
53/2014. 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 Câmara Municipal de Guzolândia/SP, lavrei a 
presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela Mesa Diretora 

Guzolândia/SP, 14 de julho de 2014. 

ÔNIO BRAZ ONDEI 
1° SECRETÁRIO 


