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ATA DA 7a (SÉTIMA) 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 11 de maio 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 7a (sétima) 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 114 (cento e catorze), 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 Milton 
Ronqui Filho solicitou a dispensa da leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 27 de abril de 
2015, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, foi efetuada a leitura da 
Mensagem nO 36/2015, datada de 27 de abril de 2015, oriunda do Executivo Municipal, a qual 
remeteu o Projeto de Lei Complementar nO 4/2015 que "ACRESCENTA ARTIGO À LEI 
COMPLEMENTAR 07/2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; da Mensagem n° 37/15, 
datada de 08 de maio de 2015, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, 
a qual remeteu o Projeto de Lei nO 34/2015 que "ALTERA O ARTIGO r DA LEI 
MUNICPAL 1158/2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; da Mensagem nO 38/15, datada 
de 08 de maio de 2015, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, a qual 
remeteu o Projeto de Lei nO 35/2015 que "DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI 
MUNICIPAL N° 1371/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; a Mensagem nO 39/15, 
datada de 08 de maio de 2015, oriunda doExecutivo Municipal, em REGIME DE URGÊNCIA, 
a qual remeteu o Projeto de Lei nO 3612015 que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; 
foi efetuada a Leitura do ofício G nO 008/2015, oriundo do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal em resposta a indicação de nO OS/2015 de autoria do vereador Márcio Goulart que 
solicita aumento salarial ao funcionário público; foi efetuada a Leitura do ofício G nO 009/2015 
oriundo do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em resposta ao requerimento de nO 04/2015 
de autoria do vereador Edson Botelho de Carvalho visando saber para qual sindicato está sendo 
recolhida a contribuição sindical descontada do funcionalismo público municipal. Terminada.a 
leitura do Expediente, o Senhor Presidente franqueou a Palavra aos Senhores Vereadores, a qual 
restou prejudicada. Iniciado o Período da ORDEM DO DIA, foi o Projeto de Lei Complementar 
nO 4/2015, que, "ACRESCENTA ARTIGO À LEI COMPLEMENTAR 07/2013, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a palavra utilizada pelo 
presidente Hélio onde informou que o projeto de Lei visa a concessão ao servidor público 
municipal vinculado ao regime da previdência social de permanecer no cargo desde que não tenha 
completado setenta anos de idade na data da concessão e desde que manifeste por escrito, no prazo 
de quinze dias, a contar da efetiva concessão do beneficio pelo instituto nacional do seguro social. 
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 a ORDEM DO DIA, foram colocadas em Única Votação o REGIME DE 
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URGÊNCIA da Mensagem n° 37/15, oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto 
de Lei n° 34/2015, que "ALTERA O ARTIGO r DA LEI MUNICPAL 1158/2007 E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS"; da mensagem n° 38/15, oriunda do Executivo Municipal, a qual 
remeteu o Projeto de Lei n° 3512015, que "DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI 
MUNICIPAL N° 1371/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; da mensagem n° 39/15, 
oriunda do Executivo Municipal, a qual remeteu o Projeto de Lei n° 3612015, que "DISPÕE 
SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA 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 FAVORÁVEIS à propositura em questão. Ato contínuo foi o Projeto de Lei n° 
34/15, que "ALTERA O ARTIGO 2° DA LEI MUNICIPAL 1158/2007 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a palavra utilizada pelo presidente 
Hélio Antonio Marques onde disse que o projeto visa a alteração dos membros Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho do FUNDEB. 
Informou Hélio que a alteração estava respaldada na portaria n° 481 de 11 de outubro de 2013 do 
Fundo Nacional da Educação que estabelece em seu artigo 2°, inciso IV que em âmbito municipal, 
deve haver nove membros titulares, sendo dois representantes do Poder Executivo Municipal, dos 
quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente; um 
representante dos professores da educação básica pública; um representante dos diretores das 
escolas básicas públicas; um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas 
básicas públicas; dois representantes dos pais de alunos da educação básica pública; dois 
representantes dos estudantes da educação básica pública, sendo um indicado pela entidade de 
estudantes secundaristas. Disse Hélio que a única alteração ocorrida fora de que abriu a 
possibilidade dos estudantes da educação básica escolherem um representante para a função, desde 
que sejam escolhidas e indicadas pessoas com mais de dezoito anos ou emancipadas. Sendo a 
palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da qual restou prejudicada ante a ausência de 
oradores. 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 foi prejudicada, pois não houve manifestação. Submetido 
em segunda votação foi o mesmo APROVADO por unanimidade de votos do Plenário. 
Aprovado o referido Projeto de Lei n° 3412015. Prosseguindo a ORDEM DO DIA foi o Projeto 
de Lei nO 35/15, "DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 1371/2009 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira discussão, sendo a palavra utilizada pelo 
presidente Hélio Antonio Marques onde disse que o projeto visa a alteração dos integrantes do 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente COMMA. Disse Hélio que o Conselho passa a 
compor por dez membros sendo que foi incluído um representante da Associação dos Produtores 
Rurais de Guzolândia; um representante dos Coletores de materiais Recic1ados; um representante 
das Entidades Religiosas; um representante do Sindicato de Produtores Rurais de Auriflama; um 
representante do LIONS Clube de Auriflama, sendo que fica excluído como membro o 
representante do legislativo. O vereador Hélio disse que em explicação via telefone o veterinário 
Savério, que responde pela Casa da Agricultura informou que o vereador não deve integrar o 
conselho para não prejudicar a imparcialidade ao julgar as contas do executivo. Sendo a palavra 
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franqueada aos Senhores Vereadores, foi utilizada pelo vereador Sidinei Soares dos Reis onde 
indagou ao presidente sobre o que fazer se o fimcionário da Casa da Agricultura não justificar 
através de documentos a impossibilidade do vereador participar do Conselho estando o projeto já 
aprovado. O presidente Hélio disse que certamente o documento será encaminhado à Câmara, no 
entanto, afirmou o presidente que os vereadores são livres em aprovar ou rejeitar o projeto. 
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 foi prejudicada, pois não houve manifestação. Submetido em 
segunda votação foi o mesmo APROVADO por unanimidade de votos do Plenário. Aprovado o 
referido Projeto de Lei nO 35/2015. Prosseguindo o Período ORDEM DO DIA foi o Projeto de 
Lei nO 36/15, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira 
discussão, sendo a palavra utilizada pelo presidente Hélio Antonio Marques onde informou que o 
projeto visa a abertura de crédito no valor de até oitenta mil reais, para a manutenção dos 
monitores do transporte de alunos. Sendo a palavra franqueada aos Senhores Vereadores, da qual 
restou prejudicada ante a ausência de oradores. 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 foi 
prejudicada, pois não houve manifestação. Submetido em segunda votação foi o mesmo 
APROVADO o referido Projeto de Lei n° 36/2015. Iniciado o terceiro período da Sessão, ou seja, 
TRIBUNA ESPECIAL, passando-se à EXPLICAÇÃO PESSOAL a qual restou prejudicada 
ante a ausência de oradores. 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 fimções de Primeiro Secretário da Câmara Municipal de GuzolândialSP, 
lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela Mesa Diretora. 

GuzolândialSP, 11 de maio de 2015 . 
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