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Estado de São Paulo 

ATA DA sa (OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 3° (TERCEIRO) ANO LEGISLATIVO 
DA Ir (DÉCIMA SEGUNDA) LEGISLATURA DA EGRÉGIA CÂMARA MUNICIPAL 
DE GUZOLÂNDIA, ESTADO DE SÃO PAULO. 
Às 20:00 horas do dia 25 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 ga (oitava) 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 115 (cento e quinze), 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 SeÍlhor 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 11 de maio de 2015, a 
qual foi aprovada por unanimidade de votos. Ato continuo, foi efetuada a leitura da Mensagem nO 
35/15, datada de 15 de abril de 2015, oriunda do Executivo Municipal, em REGIME DE 
URGÊNCIA, a qual remeteu o Projeto de Lei nO 33/2015 que "DISPÕE SOBRE AS 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; 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"; foi 
efetuada a Leitura do ofício G nO 010/2015, oriundo do Exce1entíssimo Senhor Prefeito Municipal 
em resposta ao requerimento de informação nO OS/2015 de autoria do vereador Sidney Carlos 
Gonçalves que solicita informações sobre o horário de trabalho da diretora as Escola Municipal 
Bairro Limoeiro e a forma em que é realizada o seu controle de ponto; foi efetuada a Leitura do 
ofício G nO 01112015 oriundo do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em resposta a 
indicação de nO 06/2015 de autoria do vereador Márcio Goulart pleiteando a construção de sala no 
prédio da vigilância Zoosanitária, para a castração de animais. 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 segunda discussão, sendo a palavra utilizada pelo presidente 
Hélio onde informou que o projeto de Lei visa à permanência do servidor público no cargo 
público após a aposentadoria caso possua manifesto interesse. Sendo a palavra franqueada aos 
nobres vereadores, esta foi utilizada pelo vereador Edson Botelho de Carvalho que realizou critica 
ao jurídico do executivo por não ter observado quando da criação do Estatuto a ausência da 
possiblidade de permanecer na prefeitura após a aposentadoria dentre outras falhas que já foram 
sanadas mediante modificação na referida lei. Disse Edson que houve a necessidade de gerar 
vários precatórios para a lei ser alterada da forma como está sendo. O presidente Hélio disse 
concordar com o vereador Edson e que a alteração do Estatuto é decorrente das ações movidas 
pelos funcionários contra a prefeitura. O vereador Sidney Carlos Gonçalves disse que a prefeitura 
já teve prejuízo médio de setenta mil reais devido esta falha na lei. Submetido em segunda 
votação foi APROVADO por unanimidade de Votos. Prosseguindo a ORDEM DO DIA, foi o 
projeto de Lei nO 33/2015 que, DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 



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_mai/: cm_guzolandia@yahoo.com.br- Fone/Fax (17) 3637-1102 


Estado de São Paulo 


PARA O EXERCÍCIO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", submetido em primeira 
discussão, sendo a palavra utilizada pelo presidente Hélio onde informou que o projeto de Lei 
estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro subsequente; orienta a elaboração do 
orçamento; dispõe sobre alteração na legislação tributária; estabelece a política de aplicação das 
agências financeiras de fomento. 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. Iniciado o terceiro período da Sessão, ou seja, TRIBUNA ESPECIAL, 
passando-se à EXPLICAÇÃO PESSOAL a qual foi utilizada pelo vereador Edson Botelho de 
Carvalho onde observou que o município encontra-se parado, sem dar sequência nas obras da pré
escola do Bairro Três Marias, nas piscinas do Centro de Lazer José Beolchi, no Centro de Saúde, 
da Casa do Produtor. Disse Edson que por outro lado a obra do Centro de Saúde que já fora 
terminada não está sendo usufruída pelos munícipes. O vereador Edson indagou se os términos e 
inaugurações das obras ficaram para o último ano do mandato. Finalizou o vereador Edson 
dizendo que o executivo contratou diretor para o esporte, mas até o momento não houve nenhum 
alteração na mencionada área. 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 Guzolândia/SP, 
lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela Mesa Diretora. 

Guzolândia/SP, 25 de maio de 2015. 

OMARQtTE$ 

PRESIDENTE 



