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ATA DA 5a (QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 3° (TERCEIRO) ANO LEGISLATIVO 
DA 128 (DÉCIMA SEGUNDA) LEGISLATURA DA EGRÉGIA CÂMARA MUNICIPAL 
DE GUZOLÂNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO. 
Às 20:00 horas do dia 13 de abril de 2015, em sua sede própria, sito à Avenida Paschoal Guzzo, 
n° 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 5a (quinta) 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. n° 111 (cento e onze), 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 das Atas da Sessão Ordinária do dia 25 de março 
e da Sessão Extraordinária do dia 30 de março de 2015, as quais foram aprovadas por 
unanimidade de votos. Ato contínuo, foi efetuada a leitura da Mensagem n° 34/15, datada de 08 
de abril de 2015, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual 
remeteu o Projeto de Lei Complementar nO 03/2015 que "DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE 
AUMENTO SALARIAL AOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO-CLASSE DE 
DOCENTE"; o requerimento n° 412015, datado de 13 de abril de 2015, de autoria do vereador 
Edson Botelho de Carvalho, com base no item 18, artigo 233 do Regimento Interno, para que 
seja pleiteado ao Exce1entíssimo Senhor Prefeito Municipal a seguinte informação: "QUAL O 
SINDICATO EXTENSÃO DE BASE QUE DEVERÁ DAR SUPORTE AOS 
SERVIDORES PÚBLICOS, TENDO EM VISTA QUE ESTÁ SENDO DESCONTADO O 
IMPOSTO REFERENTE AO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, POREM 
NÃO ESTABELECE PARA QUAL SINDICATO ESTÁ SENDO RECOLHIDO ESTE 
NUMERÁRIO"; a Indicação nO 5/2015, datada de 30 de março de 2015 oriunda do 
Excelentíssimo Senhor Vereador Márcio Goulart para que "SEJA OFICIADO AO 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, PARA QUE SEJA 
CONCEDIDO AUMENTO SALARIAL DE 8% AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS EM RAZÃO DA PERDA DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 
SERVIÇO COM A APROVAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N° 07 DE 22 DE MAIO 
DE 2013"; foi efetuada a Leitura do oficio G nO 0512015, oriundo do Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal em resposta a indicação de n° 03/2015 de autoria do Poder Legislativo; foi 
efetuada a Leitura do oficio G nO 06/2015 oriundo do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
em resposta as indicações de n° 0412015 de autoria do vereador Edson Botelho de Carvalho; foi 
efetuada a Leitura do ofício G nO 07/2015 oriundo do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
em resposta ao requerimento de n° 03/2015 de autoria do vereador Edson Botelho de Carvalho. 
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 que 
sua indicação acerca de esclarecer sobre o desconto do sindicato na folha dos servidores está 
assinada pelos demais vereadores já que fora uma ideia em conjunto com todos os vereadores. 
Disse o vereador Edson Botelho que a presente sessão é propicia para discutir o assunto do 
sindicato já que os vereadores estão atuando como sindicalistas em defesa dos direitos dos 
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servidores públicos municipais. Continuou dizendo o vereador Edson que a presença de sindicato 
para a defesa dos servidores municipais seria muito bom, já que o vereador não possui 
competência para alterar o salário dos funcionários. O presidente Hélio disse ser coerente já que 
os funcionários tem que saber qual sindicato irá defendê-los. O assessor Hermes Luiz de Souza 
disse que o valor ao sindicato é devido, sendo que a dúvida existente somente sobre a 
necessidade de filiação por parte do funcionário. O presidente Hélio disse que a Câmara também 
terá que recolher valores ao sindicato. O vereador Antônio Braz Ondei disse que o problema está 
na ausência de esclarecimentos sobre a sindicalização. O vereador Márcio Goulart disse que 
quando da discussão do Estatuto do Funcionário Público ficou decidido que haveria a 
necessidade de filiação a sindicato, de forma que agora está apenas cumprindo o que fora lá 
determinado. O presidente Hélio disse que os funcionários terão todo apoio para defendê-los. O 
vereador Sidinei Soares dos Reis disse que o executivo deve resolver logo o assunto acerca do 
sindicato para esclarecer aos funcionários. O vereador Edson Botelho de Carvalho disse que sua 
surpresa está no ato da prefeitura descontar a contribuição dos funcionários para depois averiguar 
a qual sindicato será depositado o referido valor. O assessor jurídico Hermes Luiz de Souza disse 
que o desconto na folha dos funcionários provavelmente originou da notificação sindical. O 
vereador Sidinei Soares dos Reis indagou ao assessor jurídico Hermes sobre a possibilidade do 
funcionário aceitar ou não o desconto sindical. O assessor Hermes disse que a prefeitura tem que 
descontar. O vereador Sidinei Soares dos Reis indagou ao assessor se o funcionário é obrigado a 
sindicalizar. O presidente Hélio disse que o funcionário não será obrigado a se filiar, mas será 
obrigado a pagar a contribuição. O vereador Sidinei indagou se a contribuição será mensal ou 
anual. O assessor Hermes disse que será anual. Prosseguindo a ORDEM DO DIA foi o Projeto 
de Lei Complementar nO 3/2015, que, "DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE AUMENTO 
SALARIAL AOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO-CLASSE DE DOCENTE", 
submetido em primeira discussão, sendo a palavra utilizada pelo presidente Hélio onde 
informou que o projeto de Lei visa adequar o salário do professor público municipal tendo em 
vista que de não estarem recebendo o piso salarial exigido em lei. Disse Hélio que Lei 
11.738/2008 que regulou o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da 
educação básica, passou a ter validade a partir de 27 de abril de 2011, quando o STF reconheceu 
sua constitucionalidade. Disse Hélio que a decisão passou a ter efeito erga omnes, obrigando 
todos os entes federativos ao cumprimento da Lei, sendo que o vencimento inicial dos 
profissionais do magistério público da educação básica, com formação de uiveI médio 
modalidade normal, com jornada de 40 horas semanais, passou a ser de um mil, novecentos e 
dezessete reais e setenta e oito centavos. Explicou Hélio que em Guzolândia os professores 
possuem a jornada de no máximo 30 horas semanais, o que gerará um pagamento de forma 
proporcional no valor de um mil, quatrocentos e trinta e oito reais para o professor inicial que 
possua a jornada de trinta horas. Sendo a palavra franqueada aos nobres vereadores, esta restou 
prejudicada ante a ausência de oradores. Submetido em primeira votação foi APROVADO por 
unanimidade de Votos. Prosseguindo o Período ORDEM DO DIA foi o Requerimento de 
Informação nO 4/2015, de autoria do vereador Edson Botelho de Carvalho, que seja oficiado ao 
excelentíssimo senhor prefeito municipal as seguintes informações "QUAL O SINDICATO 
EXTENSÃO DE BASE QUE DEVERÁ DAR SUPORTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS, 
TENDO EM VISTA QUE ESTÁ SENDO DESCONTADO O IMPOSTO REFERENTE 
AO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, POREM NÃO ESTABELECE 
PARA QUAL SINDICATO ESTÁ SENDO RECOLHIDO ESTE NUMERÁRIO", 
submetido em única discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, restou 
prejudicada ante a ausência de oradores. Submetido em única votação foi APROVADO por 
unanimidade de Votos. Iniciado o terceiro período da Sessão, ou seja, TRIBUNA ESPECIAL, 
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passando-se à EXPLICAÇÃO PESSOAL a qual foi utilizada pelo vereador Edson Botelho de 
Carvalho onde criticou a atual situação das estradas municipais. Mencionou o vereador Edson 
acreditar não ser por falta de máquinas e nem de combustível. O presidente Hélio Antonio 
Marques disse que a máquina do P AC (programa de Aceleração do Crescimento) já apresentou 
problemas, mas já fora sandado, o que normalizará a manutenção das estradas de nosso 
município. O vereador Edson observou que quando chegou a maquina do P AC, o executivo 
precipitadamente vendeu a máquina antiga que era utilizada para arrumar as estradas. O vereador 
Edson também comentou que a viagem ao quinquagésimo nono Congresso Paulista de 
Municípios, foi muito proveitosa sendo que o tema central foi sobre saúde. Constatou o vereador 
Edson, através do Congresso Paulista, que todos os municípios vêm enfrentado dificuldades na 
área da saúde. O presidente Hélio disse que ficou muito honrado em encaminhar os vereadores 
até o Congresso, sendo que as novas informações lá adquiridas serão muito proveitosas para os 
demais vereadores. O vereador Sidinei Soares dos Reis disse que o Congresso foi muito 
proveitoso. Disse Sidinei Soares que esteve na faculdade de Auriflama e presenciou cinco jovens 
alunos aguardando carona no escuro e tomando chuvisqueiro por terem que aguardar o ônibus da 
prefeitura das vinte e duas horas até às vinte e três horas devido o espaço de tempo entre o 
término da faculdade e a saída dos alunos do supletivo. O vereador Sidinei Soares reivindicou 
providências no sentido de evitar a espera dos alunos na Faculdade. Disse o vereador Sidinei que 
esteve na quadra da COHAB Três Marias e o pedido de sua autoria de acender as luzes no 
período noturno para os moradores praticarem esportes está sendo cumprido. Pleiteou Sidinei, no 
entanto, que o executivo arrumasse uma rede para o gol e o chão da quadra. O vereador Edson 
pleiteou que o executivo deixasse aberto o banheiro da quadra do bairro Três Marias para que os 
jogadores pudessem trocar o uniforme. O vereador Sidinei Soares dos Reis disse que a concessão 
de rede e restauração do piso da quadra já ajudaria muito para que o lazer fosse desenvolvido na 
quadra do bairro Três Maria. 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, 13 de abril de 2015. 


