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ATA DA la (PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 3° (TERCEIRO) ANO 
LEGISLATIVO DA 12a (DÉCIMA SEGUNDA) LEGISLATURA DA EGRÉGIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO. 
Às 20:00 horas do dia 10 de fevereiro de 2015, em sua sede própria, sito à Avenida Paschoal 
Guzzo, nO 1087, na sala que se destina às Sessões Plenárias, denop1inada Vereador Gregório José 
do Prado, a Egrégia CAMARA MUNICIPAL DE GUZOLANDIA, Estado de São Paulo, 
reuniu-se na sua la (primeira) SESSÃO ORDINÁRIA, do Terceiro Ano Legislativo da 12a 

(Décima Segunda) Legislatura. Efetuada a Chamada dos Vereadores de acordo com o LIVRO 
DE REGISTRO DE PRESENÇA, fls. nO 104 (cento e quatro), 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, HÉLIO ANTONIO MARQUES 
declarou aberta a referida Sessão, agradeceu a presença de todos. Iniciado o EXPEDIENTE DO 
DIA, o vereador Márcio Goulart solicitou a dispensa da leitura da Ata da Sessão Extraordinária 
do dia 12 de janeiro de 2015, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo foi 
efetuado a leitura da Mensagem n° 08/2015, datada de 06 de fevereiro de 2015, oriunda do 
Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei nO 
08/2015 que "ALTERA DISPOSIÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 1774/2015 E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a Mensagem n° 09/15, datada de 06 de fevereiro de 2015, 
oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de 
Lei n° 09/2015 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE 
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a Mensagem n° 
10/15, datada de 06 de fevereiro de 2015, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE 
URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 10/2015 que "AUTORIZA O EXECUTIVO 
MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM A SOCIEDADE ESPÍRITA 
REDENÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a Mensagem n° 11/15, datada de 06 de 
fevereiro de 2015, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual 
remeteu o Projeto de Lei n° 11/2015 que "DISPÕE SOBRE A REVISÃO ANUAL DA 
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO, NOS TERMOS DO 
ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"; a Mensagem n° 12/15, datada 
de 06 de fevereiro de 2015, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a 
qual remeteu o Projeto de Lei n° 1212015 que "AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
PROCEDER A DESAPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL QUE ESPECIFICA E 
REALIZAR ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA AO FIM DA 
PRESENTE LEI"; a Mensagem n° 13/15, datada de 06 de fevereiro de 2015, oriunda do 
Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei 
Complementar nO 1/2015 que "DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE 
CORREÇÃO DA TABELA 11 DA LEI COMPLEMENTAR 011/2013, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; a Mensagem n° 14/15, datada de 06 de fevereiro de 2015, oriunda do 
Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 
13/2015 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a Mensagem nO 15/15, datada 
de 06 de fevereiro de 2015, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a 
qual remeteu o Projeto de Lei n° 14/2015 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
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ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; a Mensagem n° 16/15, datada de 06 de fevereiro de 2015, oriunda do 
Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 
1512015 "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a Mensagem n° 17/15, datada 
de 06 de fevereiro de 2015, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a 
qual remeteu o Projeto de Lei n° 16/2015 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; a Mensagem nO 18/15, datada de 06 de fevereiro de 2015, oriunda do 
Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei nO 
1712015 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a Mensagem nO 19/15, datada 
de 06 de fevereiro de 2015, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a 
qual remeteu o Projeto de Lei nO 1812015 que "ALTERA OS VALORES DA 
REMUNERAÇÃO DOS CARGOS E FUNÇÕES INSERIDAS NOS PADRÕES "A", 
"B","C", "D" E "E"; a Mensagem nO 20/15, datada de 06 de fevereiro de 2015, oriunda do 
Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 
1912015 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a Mensagem nO 21/15, datada 
de 06 de fevereiro de 2015, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a 
qual remeteu o Projeto de Lei nO 2012015 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; o Projeto de Resolução nO 01/2015, datado de 02 de fevereiro de 2015, 
oriundo do Legislativo Municipal, que "DISPÕE SOBRE A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES 
DA CÂMARA VIA INTERNET E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; o Projeto de Lei nO 
21/15, datado de 06 de fevereiro de 2015, de autoria do Legislativo Municipal em REGIME DE 
URGÊNCIA, que "DISPÕE SOBRE REVISÃO ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS 
AGENTES POLÍTICOS E DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, NOS 
TERMOS DO ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"; a Indicação n° 
01/2015, datada de 12 de janeiro de 2015 oriunda do Excelentíssimo Senhor Vereador Márcio 
Goulart para que "SEJA OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL, PARA QUE SEJA AUTORIZADO A CONDUÇÃO DO VEÍCULO 
DIRECIONADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL PELOS FUNCIONÁRIOS HABILITADOS 
DO MENCIONADO SETOR"; a Indicação n° 0212015, datada de 12 de janeiro de 2015 
oriunda do ExcelentíssÍmo Senhor Vereador Márcio Goulart para que "SEJA OFICIADO AO 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, PARA QUE SEJA 
ESTENDIDO O CEMITÉRIO JUNTO À PRAÇA MIGUEL BOTELHO DE CARVALHO 
E QUE NA RUA DOS VEREADORES, SEJA CONSTRUÍDO UM CALÇADÃO DE 
FORMA A FICAR ANEXA À PRAÇA VALENTIN MASCmO". 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, foram colocadas em Única Votação o 
REGIME DE URGÊNCIA da Mensagem nO 08/15, oriunda do Executivo Municipal, a qual 
remeteu o Projeto de Lei nO 0812015, que "ALTERA DISPOSIÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 
1774/2015 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; da mensagem nO 09/15, oriunda do Executivo 
Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei nO 09/2015, que "DISPÕE SOBRE 
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; da mensagem n° 10/15, oriunda do Executivo Municipal, a qual 
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remeteu o Projeto de Lei nO 10/2015, que "AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
CELEBRAR CONVÊNIO COM A SOCIEDADE ESPÍRITA REDENÇÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; da mensagem nO 11/15, oriunda do Executivo Municipal, a qual 
remeteu o Projeto de Lei n° 11/2015, que "DISPÕE SOBRE A REVISÃO ANUAL DA 
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO, NOS TERMOS DO 
ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"; da mensagem nO 12/15, 
oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 12/2015, que "AUTORIZA 
O EXECUTIVO MUNICIP AL A PROCEDER A DESAPROPRIAÇÃO DE BEM 
IMÓVEL QUE ESPECIFICA E REALIZAR ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL PARA AO FIM DA PRESENTE LEI"; da mensagem n° 13/15, oriunda do 
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei Complementar n° 1/2015, que "DISPÕE 
SOBRE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA TABELA 11 DA LEI 
COMPLEMENTAR 011/2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; da mensagem n° 14/15, 
oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei nO 13/2015, que "DISPÕE 
SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; da mensagem n° 15/15, oriunda do Executivo Municipal, a 
qual remeteu o Projeto de Lei n° 14/2015, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; da mensagem n° 16/15, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o 
Projeto de Lei nO 1512015, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE 
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; da mensagem n° 
17/15, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei nO 15/2015, que 
"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; da mensagem nO 18/15, oriunda do 
Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei nO 17/2015, que "DISPÕE SOBRE 
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; da mensagem nO 19/15, oriunda do Executivo Municipal, a qual 
remeteu o Projeto de Lei nO 1812015, que "ALTERA OS VALORES DA REMUNERAÇÃO 
DOS CARGOS E FUNÇÕES INSERIDAS NOS PADRÕES "A", "B","C", "D" E "E"; da 
mensagem n° 20/15, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 
19/2015, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; da mensagem n° 21/15, 
oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 20/2015, que "DISPÕE 
SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; do Projeto de Lei n° 21/2015, de autoria do Legislativo 
Municipal que "DISPÕE SOBRE REVISÃO ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS 
AGENTES POLÍTICOS E DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, NOS 
TERMOS DO ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", da qual ficou 
franqueada a palavra aos Senhores Vereadores, foi utilizada pelo vereador Edson Botelho de 
Carvalho onde disse ser contra a indicação do vereador Márcio Goulart de se estender o 
cemitério municipal na Praça Miguel Botelho de Carvalho. Disse o vereador Edson que em 
mandato anterior já pleiteou ao executivo a providência de se construir novo cemitério diante da 
lotação que se apresentava. O vereador Sidinei Soares dos Reis fez uso das palavras proferidas 
pelo vereador Edson. O vereador Márcio Goulart disse respeitar a opinião dos vereadores, mas 
afirmou que a Praça Miguel Botelho de Carvalho é hoje ponto de drogas diante da ausência de 
iluminação. Afirmou Edson que a sua reprovação de estender o cemitério na Praça Miguel 
Botelho de Carvalho não é decorrente da nomenclatura dado à praça, já que o nome fora 
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homenagem concedida ao seu avô, e sim devido a grande utilidade que representa aos munícipes. 
Continuou o vereador Edson dizendo que a praça é utilizada por pessoas idosas, jovens e serve 
para as pessoas ficarem sentadas em dias que ocorrem evento no pátio da rodoviária. 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 F A voRÁVEIS à propositura em questão. 
Ato contínuo foi o Projeto de Lei n° 08/15, que "ALTERA DISPOSIÇÃO DA LEI 
MUNICIPAL N° 1774/2015 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira 
discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da qual foi utilizada pelo 
presidente Hélio Antonio Marques onde disse que o projeto estabelece o parcelamento em até 
oito vezes, das despesas processuais e honorários advocatícios oriundas dos débitos ajuizados 
pela prefeitura municipal desde que não inferiores a trinta reais mensais. Disse o presidente que 
com a aprovação do projeto, os débito como as despesas processuais serão parcelados em até 8 
(oito) vezes, facilitando aos munícipes o pagamento dos débitos fiscais. O assessor jurídico 
Hermes Luiz de Souza disse que o projeto visa o parcelamento das despesas processuais. 
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 nO 08/2015. Prosseguindo a ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei n° 
09/15, "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 Antonio Marques onde disse que o projeto visa a abertura de crédito no valor de 
até duzentos mil reais para a aquisição de bens de capital com recursos decorrentes de alienação 
de bens inservíveis à Administração. 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 09/2015. Prosseguindo 
o Período ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei nO 10/15, que "AUTORIZA O EXECUTIVO 
MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM A SOCIEDADE ESPÍRITA 
REDENÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo 
a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da foi utilizada pelo presidente Hélio Antonio 
Marques onde disse que o projeto visa à realização de convênio com a instituição Sociedade 
Espírita Redenção de Buritama no valor de trinta mil reais. Disse o presidente que o executivo 
após análise dos pontos negativo e positivo chegou à conclusão que seria mais conveniente a 
realização do convênio com a instituição filantrópica para cuidar das crianças e adolescentes do 
município em situação de risco. Falou o presidente que foi juntamente com os vereadores Sidney 
Carlos, Sidinei Soares, Márcio e José João até à Instituição para ver a infraestrutura oferecida aos 
menores e adolescentes. Afirmou o presidente que a Instituição apresenta condições de reinserir 
o menor e o adolescente à família. A instituição possui um corpo de profissional qualificado para 
cuidar e orientar o menor e o adolescente. O vereador Sidinei Soares dos Reis disse que a 
instituição é realmente muito boa e preparada, no entanto pleiteou a retirada do projeto para 
realização de estudo juntamente com o executivo e conselho tutelar tendo em vista que na 
instituição tem vaga apenas para duas crianças ou adolescentes. O vereador Márcio disse que 
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quanto ao número de vagas não existe obstáculo já que na visita à instituição a diretora informou 
que pode abrir exceção ao número de crianças ou adolescentes. O vereador Edson Botelho disse 
entender que o Ministério Público não deveria impor ao executivo o vínculo a uma instituição e 
sim deveria atuar na prevenção de atos infracionais por parte das crianças e adolescentes. O 
presidente disse que o projeto visa resguardar situação de risco sofrida pela criança e adolescente 
decorrente da família. O vereador Márcio disse que a instituição possui uma ótima infraestrutura 
e que possui melhores condições de abrigar as crianças e adolescente. O vereador Edson Botelho 
de Carvalho disse que deveria haver discussão dos projetos, pois a ideia a respeito de certa 
matéria pode ser alterada após a discussão. Submetido em primeira votação foi APROVADO 
por sete votos a um. O vereador Sidinei Soares dos Reis REJEITOU o projeto. 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 sete votos a um. O vereador Sidinei Soares dos 
Reis REJEITOU o projeto. Aprovado o referido Projeto de Lei n° 10/2015. Prosseguindo o 
Período ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei n° 11/15, que "DISPÕE SOBRE A REVISÃO 
ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO, NOS 
TERMOS DO ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", submetido em 
primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, foi utilizada pelo 
presidente Hélio Antonio Marques onde informou tratar-se de reposição salarial aos servidores 
do executivo, cujo índice utilizado fora o do INPC, na porcentagem de 6,22% (seis inteiros e 
vinte e dois centésimo). 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 11/2015. Prosseguindo o Período 
ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei n° 12/15, que "AUTORIZA O EXECUTIVO 
MUNICIPAL A PROCEDER A DESAPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL QUE 
ESPECIFICA E REALIZAR ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL 
PARA AO FIM DA PRESENTE LEI", submetido em primeira discussão, sendo a palavra 
franqueada aos Senhores Vereadores, da foi utilizada pelo presidente Hélio onde informou 
tratar-se de desapropriação de uma faixa de imóvel na zona rural, no bairro Boa Vista, para 
adequação do Centro Comunitário, sendo que o valor previsto para a desapropriação fora de até 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista o pequeno espaço a ser desapropriado. 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 12/2015. Prosseguindo o Período ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei 
Complementar nO 1/15, que "DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE 
CORREÇÃO DA TABELA 11 DA LEI COMPLEMENTAR 011/2013, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos 
Senhores Vereadores, foi utilizada pelo presidente Hélio Antonio Marques onde informou que 
projeto possui o intuito de atualização monetária das taxas de fiscalização, licença e 
funcionamento com base no índice INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), para os 
impostos sobre transmissão "inter vivos" e imposto sobre serviço de qualquer natureza e que 
com a lei o índice que era IPCA passa a ser o INPC. O vereador Edson Botelho de Carvalho 
pleiteou mais esclarecimento ao assessor jurídico Hermes Luiz de Souza, sendo por este 
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esclarecido. O vereador Edson indagou ao assessor jurídico Hermes sobre a possibilidade dos 
comerciantes reaverem o que já pagaram aos cofres públicos tendo em vista a alteração do 
índice. O assessor explicou que não existe a possibilidade. Submetido em primeira votação foi 
APROVADO por unanimidade de Votos o referido Projeto de Lei nO Complementar nO 1/2015. 
Prosseguindo a ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei nO 13/15, que "DISPÕE SOBRE 
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAI_ ESPECIAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada 
aos Senhores Vereadores, da qual foi utilizada pelo presidente Hélio onde informou que o 
projeto trata da abertura de crédito no valor de até quarenta mil reais, objetivando o pagamento 
de bolsa auxílio e vale transporte aos estagiários que passaram na prova realizada no ano 
passado. 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° 13/2015. Prosseguindo a ORDEM DO DIA foi 
o Projeto de Lei n° 14/15, 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 onde informou que o projeto visa a abertura de crédito no valor de até 
trinta mil reais para o desenvolvimento do Projeto de Atenção Integral à Família - PAIF e que o 
setor social desenvolverá junto às famílias carentes o projeto. 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 
APROV ADO por unanimidade de votos do Plenário. Aprovado o referido Projeto de Lei n° 
14/2015. Prosseguindo a ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei nO 15/15, 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 onde informou 
que o projeto visa a abertura de crédito no valor de até vinte mil reais oriundo do FUNDEB, 
destinados à suprir às necessidades apresentadas nas escolas municipais. 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 APROV ADO por unanimidade de votos do Plenário. Aprovado o referido 
Projeto de Lei n° 1512015. Prosseguindo a ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei nO 16/15, que 
"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAIJ 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a 
palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da qual foi utilizada pelo presidente Hélio onde 
informou que o projeto cuida da abertura de crédito no valor de até nove mil reais para término 
da obra do "Salão de Uso Comunitário", para o uso das facções existentes no município. Disse 
ainda o presidente que o valor será direcionado ao aditivo para a aquisição do portão e seus 
acessórios e a laje para o prédio. 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 16/2015. Prosseguindo 
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a ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei nO 17/15, 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 onde informou que o projeto 
cuida da abertura de crédito no valor de duzentos mil reais destinados à construção de ponte 
sobre o Córrego do Escondido. Informou o presidente que o projeto tramitou o ano passado por 
esta casa, sendo até licitado e iniciado a obra, no entanto, afirmou que a empresa não cumpriu os 
requisitos exigidos e a obra fora paralisada. Disse o presidente que com a aprovação do projeto a 
obra será novamente licitada para que ocorra a sua conclusão. 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 
17/2015. Prosseguindo a ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei nO 18/15, que "ALTERA OS 
VALORES DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS E FUNÇÕES INSERIDAS NOS 
PADRÕES "A", "B", "C", "D" E "E", submetido em primeira discussão, sendo a palavra 
franqueada aos Senhores Vereadores, da qual foi utilizada pelo presidente Hélio onde informou 
que o projeto visa a equiparação salarial ao mínimo exigido por lei aos padrões A, B, C, D e E. 
Disse o presidente que caso não ocorra esta equiparação salarial, tais letras passarão a receber 
valores inferiores ao mínimo, o que seria inconstitucional. 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 nO 
18/2015. Prosseguindo a ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei nO 19/15, 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 onde informou 
que o projeto tem o intuito de abertura de crédito no valor de até vinte e três mil para a 
construção de muro no Centro Comunitário "Agostinho Rincon" visando à adequação junto ao 
corpo de bombeiros. 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° 19/2015. Prosseguindo a ORDEM DO 
DIA foi o Projeto de Lei nO 20/15, 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 onde informou que o projeto 
visa à abertura de crédito no valor de até seis mil reais, em convênio com o Estado para servir 
como incentivo ao funcionário público que trabalha no banco do povo, que receberá uma 
porcentagem de bônus a cada contrato formalizado. 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 
20/2015. Prosseguindo a ORDEM DO DIA foi o Projeto de Resolução nO 1/15, que, "DISPÕE 
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SOBRE A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA VIA INTERNET E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada 
aos Senhores Vereadores, da qual foi utilizada pelo presidente Hélio onde informou que o 
projeto de resolução visa apenas regulamentar a transmissão das sessões via internet. Submetido 
em primeira votação foi APROVADO por unanimidade de Votos. Prosseguindo a ORDEM 
DO DIA foi o Projeto de Lei nO 21/15, que "DISPÕE SOBRE REVISÃO ANUAL DA 
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E DOS SERVIDORES DO PODER 
LEGISLATIVO, NOS TERl\10S DO ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL", submetido em primeira discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores 
Vereadores, da qual foi utilizada pelo presidente Hélio Antonio Marques onde informou tratar-se 
de reposição salarial aos servidores do legislativo e aos agentes políticos, cujo índice utilizado 
fora o do INPC, na porcentagem de 6,22% (seis inteiros e vinte e dois centésimo). 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 nO 21/2015. 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 pleiteou ao presidente Hélio que intercedesse junto ao executivo 
para que fosse tomadas providências quanto à reforma dos banheiros do Centro Comunitário 
"Três Marias Beolchi", bem como a reforma da quadra de esporte do bairro já que há anos a 
população vem pleiteando tais medidas e nada vem sendo realizado. Pleiteou ainda o vereador 
Sidinei Soares que fosse acesa as luzes da quadra para que os moradores do bairro possam 
utilizá-la no período noturno. O vereador Edson Botelho de Carvalho disse que o executivo 
deveria tomar providências no bairro "Três Marias Beo1chi" já que se trata apenas de arrumar os 
banheiros e a quadra. Lembrou o vereador Edson que a Avenida "João Tim" encontra-se 
paralisada, a Casa do Produtor não se encontra funcionando, as piscinas não estão sendo 
utilizadas e nem a patrulha agrícola. Pleiteou o vereador Edson, ao executivo, que conclua as 
obras, para que não sejam inauguradas somente no final do mandato. Afirmou o vereador Edson 
que o executivo tem que focar na melhor qualidade de vida dos munícipes, em seu dia a dia. O 
vereador Márcio Goulart disse que requereu informações ao executivo acerca da patrulha 
agrícola e sobre o caminhão guindaste. O presidente Hélio disse que são atos simples que os 
próprios funcionários da prefeitura podem arrumar. Disse o presidente Hélio que intercederá 
junto ao executivo para que sejam resolvidos os problemas junto ao bairro "Três Marias 
Beo1chi". 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 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, 10 de fevereiro de 2015. 

~~ 
PRESIDENTE 



