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ATA DA 123 (DÉCIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 3° (TERCEffiO) 
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 agosto 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 12a (décima segunda) 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 120 
(cento e vinte), 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 
agosto de 2015, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Ato continuo, foi efetuada a 
leitura da Mensagem nO 47/15, datada de 21 de agosto de 2015, oriunda do Executivo 
Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 44/2015 
que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; da Mensagem nO 48/15, 
datada de 21 de agosto de 2015, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE 
URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei nO 45/2015 que "DISPÕE SOBRE 
ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 707/97, DE 26 DE ABRIL DE 1997 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a leitura da Moção de Aplausos nO 02/2015, datada de 
21 de agosto de 2015, de autoria do vereador Edson Botelho de Carvalho, "DIRIGIDA 
AO JOVEM LUCIANO CASTRO, POR REPRESENTAR NOSSA CIDADE 
ATRAVÉS DE SUAS HABILIDADES PROFISSIONAIS MUITO BEM 
DESEMPENHADAS NA MODALIDADE MONTARIA EM TOURO"; foi efetuada a 
Leitura do ofício G nO 017/2015, oriundo do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em 
resposta a indicação de n° 10/2015 de autoria do vereador Márcio Goulart que "solicitou a 
aquisição de uniformes para os funcionários da prefeitura que prestem serviços externos"; 
foi efetuada a Leitura do ofício G nO 018/2015, oriundo do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal em resposta a indicação de nO 11/2015 de autoria do vereador Márcio Goulart 
que solicitou a instalação de radar fixo na Avenida Paschoal Guzzo , na altura do número 
145. Terminada a leitura do Expediente, o presidente franqueou a palavra aos Senhores 
Vereadores, a qual foi utilizada pelo vereador Antonio Braz Onde i onde indagou ao 
presidente sobre o projeto do muro do cemitério por não estar entendendo o que seria 
realizado. O presidente esclareceu que apenas o canto do jardim que faz divisa com a rua 
João Calefi que sofreria modificação para ampliar o cemitério e construir calçamento de 
acordo com a situação retratada no desenho fornecido pela prefeitura. O vereador Edson 
disse que a moção de aplausos de sua autoria fora realizada no dia vinte e um de agosto, 
antes do Luciano Castro ganhar a fmal da festa do peão de Barretos o que demonstra que o 
garoto já era merecedor desta moção, sendo destaque no mundo na modalidade em touro. 
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Disse Edson que Luciano Castro tomou-se ídolo dos adolescentes de nossa cidade e 
lembrou o vereador que o município está carente de esporte. Disse Edson que foi realizado 
um desfile para comemorar o primeiro lugar de Luciano no rodeio de Barretos, no entanto 
a moção de sua autoria foi anterior à premiação. O presidente disse ao vereador Edson que 
foi muito feliz na moção, sendo Luciano merecedor da homenagem por ter conseguido a 
conquistar três títulos consecutivos. Iniciado o Período da ORDEM DO DIA, foi colocada 
em Única Votação o Regime de Urgência da mensagem nO 47/2015, oriunda do Executivo 
Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei nO 44/2015, que "DISPÕE SOBRE 
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", da mensagem nO 48/2015, oriunda do Executivo 
Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei nO 45/2015, que "DISPÕE SOBRE 
ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 707/97, DE 26 DE ABRIL DE 1997 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 nO 44/2015, que "DISPÕE 
SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, o 
presidente Hélio explicou que o projeto visa à execução de calçamento e fechamento de 
muro no cemitério municipal conforme desenho juntado ao projeto. Disse o presidente que 
o executivo pretende demolir os banheiros do cemitério que se encontram desativados, 
ampliar o cemitério apenas no canto em que faz divisa com a rua João Calefi e realizar o 
calçamento do mencionado canto. Sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, a 
qual foi utilizada pelo vereador Edson Botelho de Carvalho que disse que o que vai ser 
realizado não é um calçadão e sim uma "calçadinha" já que cada vez mais o cemitério está 
avançando no espaço da praça. Disse Edson que o cemitério está vergonhoso, que 
recentemente esteve lá e constatou que estão construindo cova em cima de cova e de forma 
a não possuir espaço para carregar o caixão. Lembrou Edson que o problema mais grave é 
o escoamento da água do cemitério pela rua da cidade. Mencionou Edson que desde o 
mandato passado, acerca de dez anos realizou indicação para se construir novo cemitério e 
o problema não foi resolvido até agora. Falou Edson que a alegação de que a vigilância 
sanitária dificulta a construção de novo cemitério vai de encontro com o problema 
apresentado pelo próprio cemitério que joga a água pluvial do cemitério nas ruas de nossa 
cidade diante da ausência de tubulação. Finalizou dizendo Edson que seria contra o projeto 
devido ao descaso que tem despendido ao cemitério O presidente Hélio disse que levará a 
questão de escoamento da água do cemitério na calçada e rua do município ao executivo 
para que providências sejam tomadas, no que tange a má distribuição dos túmulos disse 
Hélio que não daria para ser solucionado. Submetido em primeira votação foi 
APROVADO por cinco a quatro de Votos. Os vereadores Antonio Braz Ondei, Edson 
Botelho de Carvalho, Sidinei Soares dos Reis, Sidney Carlos Gonçalves rejeitaram o 
projeto. 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 
cinco a quatro de votos. Os vereadores Antonio Braz Ondei, Edson Botelho de Carvalho, 
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Sidinei Soares dos Reis, Sidney Carlos Gonçalves. Aprovado o referido Projeto de Lei nO 
44/2015. Prosseguindo a ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei n° 45/2015, que 
"DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 707/97, DE 26 DE 
ABRIL DE 1997 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", -submetido em primeira 
discussão, o presidente informou que o projeto visa alterar e excluir membros do Conselho 
Municipal de Educação. Explicou o presidente que os membros do executivo e legislativo 
são excluídos por já serem fiscais de todos os Conselhos Municipais, e diversificou a 
representação por parte da sociedade civil por ser a lei anterior voltada basicamente aos 
representantes do quadro do magistério. 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 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 45/2015. Prosseguindo a ORDEM DO DIA foi a MOÇÃO DE APOIO, 
"DIRIGIDA AO JOVEM LUCIANO CASTRO, POR REPRESENTAR NOSSA 
CIDADE ATRAVÉS DE SUAS HABILIDADES. PROFISSIONAIS MUITO BEM 
DESEMPENHADAS NA MODALIDADE MONTARIA EM TOURO", submetido em 
única discussão, sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, a qual foi utilizada 
pelo vereador Sidinei Soares dos Reis onde mencionou que estava de acordo com a moção 
do vereador Edson, por ter o garoto Luciano levado o nome de Guzolândia para vários 
lugares, e por estar representando o BrasiL Lembrou Sidinei Soares que o município é bem 
representado na mesma categoria de Luciano Castro por Nilton Batista. Submetido em 
única votação foi APROVADA por unanimidades de votos. 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 mencionou a situação 
gravíssima que se encontra o cemitério municipal. Mencionou Sidinei Soares que muitas 
vezes necessita orientar as pessoas onde passar no cemitério para não ocorrer nenhum 
acidente. O vereador Sidinei pleiteou ao presidente da Câmara solucionar o caso do 
cemitério junto ao executivo. O presidente Hélio disse que levaria o caso ao executivo e na 
sequência esclareceu que chegou à Câmara Municipal documento de autoria do senhor 
Messias de Brito Gondim, pleiteando a vaga do vereador Milton Ronqui Filho tendo em 
vista a suspensão dos direitos políticos. Disse Hélio que não houve cassação dos direitos 
políticos do vereador e sim a suspensão dos direitos políticos, o que gerou a instauração de 
processo e está sendo apurado o fato. Mencionou Hélio que o vereador Milton foi 
notificado para apresentar defesa no prazo de dez dias e que após parecer do assessor 
jurídico, serão tomadas as providências cabíveis ao caso. Lembrou o presidente que a Lei 
Orgânica, no artigo 86, parágrafo 3° estabelece o direito de defesa. O vereador Márcio 
Goulart pediu a palavra e disse que o que ocorreu foi desagradável, pois a população 
pergunta e não sabe o que responder sobre o problema do vereador Milton Ronqui Filho. 
Mencionou Márcio que teve problemas com o vereador Milton por ter indagado a ele o que 
estava ocorrendo. Disse Márcio que não possui nada contra o vereador Milton e que não 
sabia sobre os fatos e que passou, a saber, o que realmente havia ocorrido na sessão, com a 
explicação do presidente. 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 
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de Guzolândia/SP, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela 
Mesa Diretora. 

Guzolândia/SP, 25 de agosto de 2015. 


