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3aATA DA (TERCEIRA) 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 março de 2015, 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 3a (terceira) 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 106 (cento e seis), 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 e registrou o novo passo tomado pelo Poder Legislativo ao passar a transmitir via 
internet e ao vivo as sessões ordinárias e extraordinárias, de forma a conceder maior 
publicidade aos trabalhos do legislativo. Iniciado o EXPEDIENTE DO DIA, o vereador 
Milton Ronqui Filho solicitou a dispensa da leitura das Atas da Sessão Ordinária do dia 25 
de fevereiro e da Sessão Extraordinária do dia 02 de março de 2015, as quais foram aprovadas 
por unanimidade de votos. Ato contínuo, foi efetuada a leitura do Projeto de Resolução n° 
2/2015, datado de 06 de março de 2015, oriundo do Legislativo Municipal, que 
"CONSTITUI COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 59° 
(QUINQUAGÉSIMO NONO) CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS"; foi 
efetuada a Leitura dos oficios G nO 01, nO 02, oriundo do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal em resposta as indicações de nO 0112015 e 02/2015, de autoria do vereador Márcio 
Goulart. Terminada a leitura do Expediente, o Senhor Presidente franqueou a Palavra aos 
Senhores Vereadores, a qual foi utilizada pelo vereador Edson Botelho de Carvalho onde 
comentou sobre o projeto de resolução em pauta na ordem do dia. Mencionou o vereador 
Edson que a participação dos vereadores no Congresso Estadual de Municípios é muito 
importante tendo em vista abordar assuntos sobre todos os setores municipais. Prosseguindo 
a ORDEM DO DIA foi o Projeto de Resolução nO 2/2015, que, "CONSTITUI COMISSÃO 
DE REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 59° (QUINQUAGÉSIMO NONO) 
CONGRESSO ESTADUA DE MUNICÍPIOS", submetido em primeira discussão, sendo 
a palavra utilizada pelo presidente Hélio onde informou que o projeto de resolução visa 
autorizar comissão de representação para participar do quinquagésimo nono Congresso 
Estadual de Municípios, sendo que a referida comissão será formada pelos vereadores Edson 
Botelho de Carvalho, Geraldo Rosa de Moraes, Milton Ronqui Filho, Sidinei Soares dos Reis 
e Sidney Carlos Gonçalves. O Congresso ocorrerá em Serra Negra nos dias sete, oito, nove e 
dez de abril e o tema abordado será Saúde: debate sobre a responsabilidade do custeio. Sendo 
a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da qual foi utilizada pelo vereador Edson 
Botelho de Carvalho onde mencionou sobre a importância do Congresso devido à reciclagem 
e atualização dos temas públicos por parte dos vereadores. Submetido em primeira votação 
foi APROVADO por unanimidade de Votos. Iniciado o terceiro período da Sessão, ou seja, 
TRIBUNA ESPECIAL, passando-se à EXPLICAÇÃO PESSOAL a qual foi utilizada pelo 
vereador Edson Botelho de Carvalho onde falou sobre a ausência de espaço do cemitério 
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municipal e sobre a ausência de atitude do executivo em resolver a situação. Disse o vereador 
Edson que a situação do cemitério não ficará resolvida com a extensão até a Praça Miguel 
Botelho de Carvalho. Disse Edson que foi pessoalmente no cemitério e constatou que estão 
colocando cova sobre cova, não havendo condições de transitar lá dentro. Mmnou o vereador 
Edson que o prefeito já esteve no comando da prefeitura há oito anos e agora exercerá mais 
quatro anos de mandato e ainda não realizou uma obra tão importante como é esta de 
construção de outro cemitério. Mencionou Edson sobre ser oportuna a construção de novo 
prédio municipal realizada em mandato passado pelo atual prefeito e conceder ao prédio o 
nome de seu genitor, que também já fora prefeito no município. Disse Edson que foi cobrado 
pelos munícipes esta semana sobre a utilização de maquinários pesados para a coleta do lixo 
da cidade e utilização de mão de obra que não pertence ao efetivo do município. Diante dos 
fatos o vereador Edson indagou ao executivo como está sendo realizada a coleta do lixo 
público. O presidente Hélio Antonio Marques disse que iria buscar esclarecimento para o 
nobre vereador. O vereador Edson parabenizou o presidente e diretoria da Câmara Municipal 
pela publicidade das sessões da Câmara via internet. O vereador Márcio em resposta a 
indagação do vereador Edson acerca da coleta do lixo municipal disse que o lixão do 
município encontra-se interditado pela CETESB, razão pela qual o lixo do município está 
sendo transportado para outro município. Disse Márcio que o município fora inclusivo 
multado pela CETESB. O vereador Edson disse em resposta ao vereador Márcio que somente 
o fato do vereador utilizar o termo "lixão" já é motivo de interdição tendo em vista que hoje o 
município tem que possuir aterro sanitário para descartar o lixo produzido pelo município. O 
vereador Sidinei Soares dos Reis disse que a questão da iluminação da Avenida João Tim 
ainda não fora resolvida, o que vem causando transtorno às pessoas que necessitam transitar 
pelo local no período noturno. Na sequência, o vereador Sidinei Soares indagou ao vereador 
Márcio sobre o valor da multa aplicada pela CETESB. O vereador Márcio disse não saber 
mencionado valor. O vereador Edson disse que o executivo deveria providenciar o calçamento 
da COAB, pois diante deste fato muitas pessoas ficam no meio da rua, o que pode vir 
ocasionar acidente. O presidente disse que tais reivindicações serão cobradas ao executivo 
com mais veemência para que os problemas pleiteados pelos munícipes sejam sanados o mais 
rápido possível. 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 março de 2015. 
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