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ATA DA r (PRIMEIRA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 3° (TERCEIRO) ANO 
LEGISLATIVO DA Ir (DÉCIMA SEGUNDA) LEGISLATURA DA EGRÉGIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO. 
Às 20:00 (vinte) horas do dia 12 (doze) de janeiro de 2015 (dois mil e quinze), 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 1 ° (primeira) SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA, do Terceiro Ano Legislativo da 12a (Décima Segunda) Legislatura. 
Efetuada a Chamada dos Vereadores de acordo com o LIVRO DE REGISTRO DE 
PRESENÇA, fls. n° 103 (cento e três), 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 HÉLIO ANTONIO MARQUES, 
declarou aberta a referida Sessão. Iniciado o EXPEDIENTE DO DIA, foi efetuada a leitura 
da mensagem nO 0112015, datada de 07 de janeiro de 2015, oriunda do Executivo Municipal, 
em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei nO 01/2015 que 
"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER A DESAPROPRIAÇÃO 
DE BEM IMÓVEL QUE ESPECIFICA E REALIZAR ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL PARA O FIM DA PRESENTE LEI"; a mensagem nO 02/2015, 
datada de 07 de janeiro de 2015, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE 
URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei nO 02/2015 que "DISPÕE SOBRE 
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a mensagem nO 03/2015, datada de 07 de janeiro de 2015, 
oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto 
de Lei nO 03/2015 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE 
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a mensagem 
nO 04/2015, datada de 07 de janeiro de 2015, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME 
DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei nO 04/2015 que "DISPÕE SOBRE 
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a mensagem n° OS/2015, datada de 07 de janeiro de 2015, 
oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto 
de Lei nO OS/2015 que "DISPÕE SOBRE PARCELAMENTO DE DÉBITO NA DÍVIDA 
ATIVA MUNICIPAL"; a mensagem n° 06/2015, datada de 07 de janeiro de 2015, oriunda 
do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 
06/2015 que "AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER 
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a mensagem n° 
07/2014, datada de 07 de janeiro de 2015, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE 
URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 07/2015 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 
APROV ADO 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 
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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 n° 
0112015, que "AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A PROCEDER A 
DESAPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL QUE ESPECIFICA E REALIZAR 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA O FIM DA PRESENTE 
LEI", submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores 
Vereadores, da qual foi utilizada pelo presidente Hélio Antonio Marques, onde explicou que o 
projeto já passou por duas vezes por esta Casa de Leis no ano passado, sendo a primeira para 
aprovar e a segunda para correção do número da matrícula. Disse ainda que neste ano o 
projeto está retomando para ser corrigido pela segunda vez o número da matrícula, além de 
abrir novo crédito devido à mudança de exercício. 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° 
0112015. Prosseguindo a ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei n° 02/2015, que "DISPÓE 
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 que o problema do município não é o recebimento de verbas 
para se construir obras públicas e sim a manutenção das obras concedidas pelos governos 
estadual e federaL O presidente Hélio Antonio Marques disse que o projeto é convênio com a 
secretaria da saúde no valor de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) destinados à aquisição de 
equipamentos para a saúde como maca, compressor, cadeiras, prancha e otoscópio. 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 ficou 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° 02/2015. Prosseguindo a ORDEM DO DIA, foi o 
Projeto de Lei n° 0312015, que "DISPÓE 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 presidente Hélio Antonio Marques onde informou que o projeto cuida de 
convênio com a secretaria de saúde no valor de até R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), 
destinado à aquisição de uma Van e ou ambulância. O vereador Edson Botelho de Carvalho 
realizou críticas à atitude de se deixar a Van da prefeitura no pátio sem bateria. Reforçou o 
vereador Edson que no caso da ambulância isto não pode ocorrer tendo em vista tratar-se de 
saúde. O presidente Hélio disse ser oportuna a crítica do vereador Edson e lembrou que 
devem tomar medidas para que a ambulância UTI não tenha a bateria descarregada devido à 
ausência de uso. O vereador Sidinei Soares dos Reis disse que já chegou ao seu conhecimento 
de que a bateria da Van da prefeitura já teve que ser trocada anteriormente. O vereador 
Geraldo Rosa de Moraes disse que o presente projeto tem por objeto a aquisição de uma 
ambulância sendo fruto de seu pleito junto a instancia estadual. O vereador Márcio Goulart 
disse que fora até o pátio da prefeitura juntamente com um servidor público e constatou que a 
ambulância estava sem bateria, pois ao dar partida no automóvel, constatou que nem a luz do 
painel ascendia. Submetido em primeira votação foi APROVADO por unanimidade de 
Votos. Ato contínuo foi o projeto em pauta submetido em segunda discussão, da qual ficou 
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franqueada a palavra aos Senhores Vereadores, foi utilizada pelo vereador Edson Botelho de 
Carvalho agradecendo a liberdade conferida pelo presidente na explanaçao do assunto sobre a 
frota de prefeitura, pois devido à abertura ficaram sabendo qual vereador ganhou a 
ambulância e qual vereador descobriu que a Van estava sem bateria. Submetido em segunda 
votação foi o mesmo APROV ADO por unanimidade de votos do Plenário. Aprovado o 
referido Projeto de Lei nO 0312015. Prosseguindo a ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei nO 
0412015, 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 
presidente Hélio informando que o projeto cuida de convênio estadual com o Ministério das 
Cidades no valor de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) destinado ao recapeamento 
asfáltico das ruas Deolino de Souza Lima, José Candido de Moraes, Regina Célia Fernandes 
Balieiro, Karyama Mamoru, Antonio L de Carvalho, Luiz Valdemar de Souza, Dionísio dos 
Santos, Pedro Cezaro, João Marino, Cabo Miranda, Constantino Rodrigues, Avenidas Alan 
Kardec e Paschoal Guzzo. 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° 
04/2015. Prosseguindo a ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei n° OS/2015, que "DISPÕE 
SOBRE PARCELAMENTO DE DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL", 
submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da 
qual foi utilizada pelo presidente Hélio onde explicou que o projeto visa autorizar o executivo 
a parcelar as dívidas municipais já inscritas, até o ano de 2014. Disse Hélio que com referida 
autorização o contribuinte poderá parcelar as dívidas já inscritas em até oito parcelas mensais 
e sucessivas, desde que as parcelas não sejam inferiores a R$ 30,00 (trinta reais). Disse ainda 
o presidente, que com o pagamento da primeira parcela o contribuinte terá o processo 
suspenso até a ultimação do pagamento parcelado, sendo que em caso de atraso de até três 
parcelas consecutivas ou seis alternadas, o contribuinte perderá o direito ao parcelamento. 
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° OS/2015. Prosseguindo a ORDEM DO DIA, foi o 
Projeto de Lei nO 06/2015, que "AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
CONCEDER CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", 
submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da 
qual foi utilizada pelo vereador Antônio Braz Ondei onde indagou ao presidente se o repasse 
de dinheiro para a Santa Casa já não era realizado pelo município. O presidente Hélio disse 
que o projeto visa apenas alterar o nome de Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de 
Auriflama para Santa Casa de Misericórdia Doutor Oswaldo Siqueira Lyra, para que o 
município de Guzolândia possa dar continuidade ao repasse da saúde que sempre fora 
realizado, para que os munícipes de Guzolândia possam ser atendidos em Auriflama. 
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. 
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Aprovado o referido Projeto de Lei nO 06/2015. Prosseguindo a ORDEM DO DIA, foi o 
Projeto de Lei nQ 07/2015, 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 que já fora realizado a reforma 
do vestiário do campo de futebol e o projeto em votação deve cuidar da reforma do vestiário e 
muro do minicampo, onde as pessoas de nosso município juntamente com as dos municípios 
vizinhos jogam nos finais de semana. O vereador Edson disse estar satisfeito, pois tais 
reformas eram prioridade em seu plano de trabalho. O presidente Hélio Antonio Marques 
parabenizou o vereador Edson pelo êxito em suas indicações. 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° 07/2015. 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 
SIDNEY CARLOS GONÇALVES, 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, 12 de janeiro de 2015. 

~MARQUE8 
ENTE 


