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ATA DA 63 (SEXTA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 3° (TERCEIRO) ANO 
LEGISLATIVO DA 128 (DÉCIMA SEGUNDA) LEGISLATURA DA EGRÉGIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO. 
Às 20:00 (vinte) horas do dia 17 (dezessete) de julho de 2015 (dois mil e quinze), em 
sua sede própria, sito a Av. Paschoal Guzzo, n.o 1087, na sala que se destina as 
Sessões Plenárias e denominada Vereador Gregório José do Prado, a Egrégia 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Estado de São Paulo, reuniu-se na 
sua 6° (sexta) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 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 118 (cento e dezoito), dele 
verificou-se constar pela ordem alfabética e cronológica os Senhores: ANTÔNIO 
BRAZ ONDEI, EDSON BOTELHO DE CARVALHO, GERALDO ROSA DE 
MORAES, HÉLIO ANTONIO MARQUES, JOSÉ JOÃO MARQUES NETO, 
MÁRCIO GOULART, MILTON, RONQID 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 cumprimentando à todos presentes e àqueles que 
assistem a transmissão da sessão via internet. Iniciado o EXPEDIENTE DO DIA, foi 
efetuada a leitura da Mensagem nO 43/15, datada de 13 de julho de 2015, oriunda do 
Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de 
Lei nO 40/2015 que "DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a Mensagem nO 44/15, 
datada de 15 de julho de 2015, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE 
URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei nO 41/2015 que "DISPÕE SOBRE 
AUTORIZAÇÃO DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS". Terminada a leitura do Expediente, o Senhor Presidente 
franqueou a Palavra aos Senhores Vereadores, a qual restou prejudicada ante a 
ausência de oradores. Iniciando o Período da ORDEM DO DIA, foi colocada em 
Única Votação o Regime de Urgência da mensagem nO 43/201 oriunda do Executivo 
Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei nO 40/2015, que "DISPÕE SOBRE 
APROVAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; a mensagem nO 44/2015, oriunda do Executivo Municipal, a qual 
remeteu o Projeto de Lei nO 41/2013, que ~'DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO DE 
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL 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 F A voRÁVEIS à propositura em questão. Iniciado o Período 
da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de nO 40/2015, que, "DISPÕE SOBRE 
APROVAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, o presidente Hélio Antonio 
Marques convidou a senhora Diretora da Educação Municipal, Maria de Lourdes 
Chiari Silva para esclarecer aos nobres vereadores acerca do Plano Municipal de 
Educação. A Diretora Maria de Lourdes disse que o plano decorre da Constituição 
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Federal sendo que todo mumClplO tem que se organizar dentro dos moldes da 
federação. Informou a diretora que desde o ano passado o município já está 
trabalhando dentro do Plano Municipal de Educação. Disse a diretora que foi 
constituída uma Comissão composta por vários segmentos da sociedade, sendo que o 
legislativo foi representado pela funcionária Marli Souza de Oliveira. Foi informado 
pela diretora Maria que o Plano Municipal de Educação tem por diretrizes a 
erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar; superação das 
desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de 
todas as formas de discriminação; melhoria da qualidade da educação; formação para 
o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se 
fundamenta a sociedade; promoção do principio da gestão democrática da educação 
pública e promoção humanística, cientifica, cultural e tecnológica do país; 
estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 
proporção do produto interno bruto, que assegure atendimento às necessidades de 
expansão, com padrão de qualidade e equidade; valorização dos profissionais da 
educação; promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 
sustentabilidade socioambiental. Mencionou a diretora que o município almeja a 
expansão da oferta de vagas para as crianças; adequar o mobiliário e equipamentos, 
acessibilidade com tecnologia assistiva, formação inicial e continuada, educar e cuidar 
dos menores com idade de zero a três anos, avaliar o que foi oferecido aos alunos, 
atingir vinte e cinco por cento da educação em tempo integral, adequação do 
transporte aos menores de quatro anos; encaminhamento das crianças à saúde, 
psicólogo e fonodiólogo e integração escola-família. Para o ensino fundamental a 
diretora Maria disse que entre as meta a serem alcançadas está a construção ou 
ampliação de prédios para abrigar aos alunos, mobiliário, acesso e permanência, 
acessibilidade para as crianças com necessidades especiais, avaliação do que é 
oferecido às crianças, atingir vinte e cinco por cento de alunos por tempo integral na 
escola, acompanhamento de frequência, integração escola-família e integração do 
serviço de assistência social, saúde e atendimento ao ECA. No tocante ao ensino 
médio, a diretora mencionou que as metas a serem alcançadas são elevação da taxa 
liquida de matrícula, busca ativa de alunos entre quinze e dezessete anos, avaliações 
externas e internas, expectativas de aprendizagem, permanência do aluno na escola, 
controle da frequência, gestão democrática, superar desigualdades educacionais, 
ensino médio concomitante com o profissionalizante, informar e incentivar o ENEM, 
transporte gratuito e busca de instalação por parte do Estado de cursos tecnológicos 
superior em cidades mais próximas. Informou a diretora que que o plano municipal 
abordou a educação dos jovens e adultos, maiores de dezoito anos que não concluíram 
os estudos ou analfabetos, através de levantamento da demanda de alunos por faixa 
etária, meios de acesso através de transporte gratuito para lales, Araçatuba e 
Auriflama, exame de reclassificação, projovem e encceja. Disse a diretora que o plano 
busca ainda fomentar a capacitação dos jovens através do oferecimento de transporte 
gratuito para a realização de cursos superiores nas cidades próximas à Guzolândia. 
Concedida a palavra aos Senhores Vereadores, da qual foi utilizada pelo vereador 
Edson Botelho de Carvalho onde agradeceu as explicações realizada pela diretora, 
bem como a parabenizou pela competência e a forma como conduz e direcionada a 
educação municipal. Submetido em primeira votação foi APROVADO por 
unanimidade de Votos. Ato contínuo foi o projeto em pauta submetido em segunda 



Câmara Municipal de Guzolândia 
,.... 

"Deolindo de Souza Lima" 
Av. Paschoal Guzzo, 1087 - CEP 15.355-000 - C.N.P.J. 51.842.326/0001-05 

e_mail: cm_guzolandia@yahoo.com.br- Fone/Fax (17) 3637-1102 
Estado de São Paulo 

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 n° 40/2015. Prosseguindo a ORDEM DO DIA foi o Projeto de Lei n° 41/2015, 
que "DISPÓE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em 
primeira discussão, o presidente Hélio Antonio Marques disse que o projeto visa a 
ampliação e reforma do prédio da Câmara Municipal. Disse Hélio que como os 
próprios vereadores podem atestar o prédio da Câmara encontra-se em situação que 
necessita melhorias para adequação física diante do exíguo espaço, e adequação legal. 
Explicou Hélio que a adequação física será realizada através de construção de sala 
para reunião dos vereadores, sala de arquivo, almoxarife, diretoria e assessoria 
jurídica, adequação da secretaria, da cozinha, construção de banheiros feminino, 
masculino e para portadores de necessidades especiais. No tocante a adequação legal, 
explicou Hélio que está respaldado em questionário formulado à Câmara pelo Tribunal 
de Contas, com base nos termos da NBR-9050 da ABNT (acessibilidade), e decreto 
estadual n° 56.819/11 (regulamento de segurança contra incêndio das edificações e 
áreas de risco). Sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da qual foi 
utilizada pelo vereador Edson Botelho de Carvalho onde disse que o projeto está 
assinado pelo executivo, o que o levou a indagar se a obra será realizada pelo 
executivo. Indagou ainda o vereador Edson se a reforma e ampliação estão no 
orçamento da Câmara. O presidente informou que a reforma e ampliação está dentro 
do orçamento do legislativo e solicitou que a assessoria jurídica ou diretoria explicasse 
com mais detalhes as questões burocráticas. A diretora da Câmara Kenia Vieira 
Lofego Dias disse que quem manipula o orçamento público em geral é o executivo, de 
forma que a Câmara não é competente para criar lei versando sobre abertura de crédito 
adicional especial. Disse a diretora que o valor que seria direcionado para a 
continuidade da construção do novo prédio será por meio de abertura de crédito 
adicional especial direcionado para a reforma e ou ampliação do atual prédio da 
Câmara. O vereador Edson Botelho de Carvalho disse possuir em mãos o questionário 
do Tribunal de Contas pleiteando informações sobre o prédio, o que demonstra que a 
Câmara será cobrada posteriormente acerca da regularidade. O presidente disse que a 
reforma e ampliação será realizada em fases diante da limitação financeira, sendo que 
para evitar assuntos indesejáveis a primeira fase será iniciada e finalizada para 
posteriormente ser iniciada a segunda fase. Informou Hélio que se a obra não iniciar 
este ano, o dinheiro será depositado em uma conta especial para que se de inicio no 
próximo ano. O presidente Hélio disse que a reforma e ampliação vai ser concluída, de 
forma a evitar o que ocorreu com a construção do novo prédio da Câmara. Lembrou 
Hélio que se o presidente que o sucedeu tivesse aplicado os trezentos mil que fora 
devolvido ao executivo, provavelmente hoje já estaríamos no novo prédio. O vereador 
Edson Botelho de Carvalho disse ser justa a adequação do prédio a Câmara, tendo em 
vista a aprovação do Código de Postura municipal. 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 n° 41/2015. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
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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. 

GuzolândialSP, 17 de julho de 2015. 

~ 
PRESIDENTE 


