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Estado de São Paulo 

ATA DA 103 (DÉCIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 3° (TERCEIRO) ANO 
LEGISLATIVO DA 123 (DÉCIMA SEGUNDA) LEGISLATURA DA EGRÉGIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO. 
Às 20:00 horas do dia 25 de junho 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 10a (décima) 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° 117 (cento e dezessete), 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 Ordinária do dia 10 de junho 
de 2015, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, foi efetuada a 
leitura da Mensagem n° 42/15, datada de 23 de junho de 2015, oriunda do Executivo 
Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei nO 3912015 
que"ALTERA O ARTIGO 2° DA LEI MUNICIPAL 1158/2007 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; a MOÇÃO DE APOIO, datada de 23 de junho de 2015, de 
autoria do vereador Edson Botelho de Carvalho, "ÀS ENTIDADES E SINDICATOS: 
ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES APOSENTADOS DO MAGISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SINDICATO DOS SUPERVISORES 
DE ENSINO DO MAGISTÉRIO OFICIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, 
CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA, SINDICATO DE 
ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO DO MAGISTÉRIO OFICIAL DO ESTADO 
DE SÃO PAULO E AO MOVIMENTO DESSES PROFISSIONAIS DO ENSINO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO"; foi efetuada a Leitura do ofício G nO 013/2015, 
oriundo do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em resposta a indicação de n° 
07/2015 de autoria do vereador Márcio Goulart que solicita construção de banco de 
concreto ao lado do vestuário do campo do centro de lazer José Beolchi; foi efetuada a 
Leitura do ofício G nO O 1412015 oriundo do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
em resposta ao requerimento de nO 08/2015 de autoria do vereador Márcio Goulart que 
solicita seja cascalhada a rua Francisco Bellati; foi efetuada a Leitura do ofício G nO 
015/2015 oriundo do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em resposta a 
convocação do encarregado do setor do transportes para esclarecimentos a respeito da 
liberação de veículo da saúde de forma individual aos munícÍpes; a Indicação nO 9/2015, 
datada de 23 de junho de 2015 oriunda do Excelentíssimo Senhor Vereador José João 
Marques Neto para que "SEJA OFICIADO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL, PARA QUE TOME AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS 
JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM PARA QUE 
SEJA IMPLANTADO UM RADAR NO TREVO DE ACESSO AO MUNICÍPIO 
DE GUZOLÂNDIA". Terminada a leitura do Expediente, o presidente franqueou a 
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Palavra aos Senhores Vereadores, a qual foi utilizada pelo vereador Edson Botelho de 
Carvalho onde disse que a indicação de sua autoria está respaldada no descaso que o 
governo estadual vem empregando aos professores da rede pública estadual. Afirmou o 
vereador Edson que a classe dos professores ativos e inativos merece o apoio do 
legislativo municipal. O presidente Hélio Antonio Marques parabenizou o apoio do 
vereador Edson. Iniciado o Período da ORDEM DO DIA, foi colocada em Única 
Votação o Regime de Urgência da mensagem n° 42/2015, oriunda do Executivo 
Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei nO 39/2015, que "ALTERA O ARTIGO 2° 
DA LEI MUNICIPAL 1158/2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", da qual ficou 
franqueada a palavra aos Senhores Vereadores, restou prejudicada ante a ausência de 
oradores. 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 FAVORÁVEIS à propositura em questão. Prosseguindo a ORDEM DO 
DIA foi o Projeto de Lei n° 39/2015, que "ALTERA O ARTIGO 2° DA LEI 
MUNICIPAL 1158/2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em 
primeira 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 restou prejudicada ante a ausência de oradores. Submetido em 
segunda votação foi o mesmo APROVADO por unanimidade de votos do Plenário. 
Aprovado o referido Projeto de Lei nO 39/2015. Prosseguindo a ORDEM DO DIA foi a 
MOÇÃO DE APOIO, "às entidades e sindicatos: Associação de Professores 
Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, Sindicato dos Supervisores 
de Ensino do Magistério Oficial no Estado de São Paulo, Centro do Professorado 
Paulista, Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São 
Paulo e ao movimento desses profissionais do ensino do Estado de São Paulo", 
submetido em única discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, a 
qual foi prejudicada, pois não houve manifestação. Submetido em única votação foi 
APROVADA por unanimidades de votos. Terminado a ORDEM DO DIA o presidente 
Hélio convidou o senhor José Luiz Nogueira da Silva, encarregado do transporte, para 
que tomasse assento à mesa diretora, de acordo com o parágrafo primeiro, artigo 331 do 
Regimento Interno para explanar sobre o assunto objeto da convocação. O senhor José 
Luiz disse que a prefeitura está atendendo todas as pessoas que necessitam de veículo 
municipal, sem distinção. Disse ainda José Luiz que pessoas idosas e cadeirantes têm 
sido atendidas por meio de carro individual da saúde. O vereador Sidinei Soares dos 
Reis disse que existem munícipes reclamando sobre a falta de auxilio por parte da 
prefeitura em levá-los a consultas particulares como exemplo cidade o atendimento à 
cidade de Nhandeara para serem atendidos pela médica pediatra doutora Luiza. O 
encarregado José Luiz disse que não tem como atender pessoas que não lhe solicita o 
serviço e que sempre procura atender as viagens para as consultas a serem realizadas 
pela médica Luiza por se tratar de criança. O vereador Edson Botelho indagou ao senhor 
José Luiz sobre a possibilidade da prefeitura transportar munícipe para ser atendido em 
Nhandeara pela médica doutora Luiza já que esta não é medica integrada ao sistema do 
SUS. O funcionário José Luiz disse que a prefeitura tem prestado o serviço aos 
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municipes carente que necessitam passar por consulta com a médica de Nhandeara 
desde que não prejudique a prestação de serviço do SUS. O vereador Sidinei Soares dos 
Reis indagou ao encarregado José Luiz sobre o fato ocorrido com um municipe que teve 
que chamar a policia para ver um pedido de viagem atendido. Informou José Luiz que o 
fato ocorreu e que foi atendido, esclareceu que a prefeitura tem se preocupado em 
prestar o serviço de transporte, ocorre que devido a problemas anteriores a respeito de 
buscar munícipes que não estavam de alta médica, ficou convencionado junto aos 
hospitais que estes ligariam para prefeitura informando acerca da alta concedida ao 
paciente municipe, e a prefeitura por sua vez, iria fazer o translado do paciente até o 
município. O vereador Sidinei Soares dos Res disse que chegou a seu conhecimento de 
que o vice-prefeito teria levado o paciente até a cidade de Nhandeara e que este havia 
informado que o encarregado do transporte providenciaria o retomo dos familiares e do 
paciente. O funcionário José Luiz disse que conforme mencionado, a prefeitura busca o 
paciente quando o hospital liga informando sobre a alta. O presidente Hélio agradeceu a 
presença do funcionário responsável pelo transporte da saúde José Luiz e pelos 
esclarecimentos. 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 que disse que a convocação do diretor do transporte 
José Luiz foi para esclarecer à população o que vem ocorrendo com a saúde no 
município. O presidente Hélio disse que também assinou a convocação e que 
posteriormente se inteirou do assunto junto ao executivo. O presidente Hélio disse que a 
medida de aguardar o hospital ligar para a prefeitura informando a alta do paciente foi 
decorrente das vezes em que o município atendia pedido de familiares do paciente para 
ir buscá-lo e perdia a viagem devido à ausência de alta por parte do hospital. O vereador 
Sidinei Soares dos Reis pleiteou ao prefeito que tivesse mais coerência e que atendesse 
aos pedidos da população. O vereador Sidinei Soares dos Reis disse que em um caso 
especifico ocorrido no município, o vice-prefeito levou a criança juntamente com os 
familiares até Nhandeara, durante a madrugada, já que a criança estava doente, e a 
prefeitura deveria ir buscá-los posteriormente, no entanto, tal fato não ocorreu. O 
vereador Antonio Braz Ondei reforço sobre a necessidade do hospital em conceder alta 
ao paciente para posteriormente a prefeitura buscar o paciente. Disse o vereador Edson 
Botelho de Carvalho disse que a indicação do vereador José João Marques Neto em 
colocar radar no trevo de Guzolândia deveria ser atendida pelo executivo por se tratar de 
trevo perigoso. Lembrou o vereador Edson que o trevo de Auriflama é da mesma forma 
perigoso e já possui radar. 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 GuzolândialSP, lavrei a presente ata, que após lida e achada 
conforme, vai assinada pela Mesa Diretora. 

ftAR~s.: , 


