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CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Minas Gerais

Guaranésía, 20 dejaneiro de 2016

ÂMARA
Requerimento Nº.Q.L_/2016/Legislativo
Assunto: Solicitação Faz

À
Mesa Diretora
Gestão 2015/2016

Câmara Municipal de Guaranésla
Protocolo nº: 't"ôo
Nº de folhas: G:\

Venho por este solicitar que seja concedida MOÇÃO DE PESAR à família do Sr.

BENEDITO BALBINO pelo motivo de seu falecimento, rogando à Deus que os conforte

nesta hora tão difícil.
Gostaria de contar com o apoio dos Nobres Vereadores para aprovação deste

Requerimento.
Sem mais agradeço, e renovo votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

arqi Laudáde
er~

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35}3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
Minas Gerais

MOÇÃO DK PESAR

A
FAMÍLIA DO SR. BENEDITO BALBINO
Nesta

A Câmara Municipal de Guaranésía envia esta Moção de Pesar com

expressões do mais profundo pesar pelo falecimento do senhor BENEDITO BALBINO,
pedindo transmitir a todos da família este sentimento de solidariedade.

Rogamos a Deus que os ampare, com sua infinita misericórdia,

confortando-lhes o coração e dando-lhes força e coragem para suportar esta dolorosa

ausência.

Esta Moção teve a iniciativa do vereador Felipe Nardi Laudade e apoio

unânimede todos os integrantes desta Casa.

Atenciosamente.

Guaranésia,02 de fevereiro de 2016.

Presidente
Gestão 201512016

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



Câmara Municioal de Guaranésla
Protocolo nº: lY.6
Nº de folhas: o '
Recebjdporo ~ b Hs; '~ '°"

Raspo vel

CÂMARA MUNICiPAL DE GUARANÉSIA
Minas Gerais

Guaranésia, 21 de janeiro de 2016

e-o.l?t10
Requerimento NºOIÍ2016/Leg islativo
Assunto: Solicitação Faz

À
Mesa Diretora
Gestão 2015/2016

m
•

Venho por este solicitar que seja concedida MOÇÃO DE PESAR à família da Sra.
OIONÍVIA LIMA E SILVA pelo motivo de seu falecimento, rogando à Deus que os conforte

nesta hora tão difícil.
Gostaria de contar com o apoio dos Nobres Vereadores para aprovação deste

Requerimento.
Sem mais agradeço, e renovo votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal. 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
Minas Gerais

MOÇÃO DK PESAR

A
FAMÍLIA DA SRA. DIONÍVIA LIMA E SILVA
Nesta

A Câmara Municipal de Guaranésia envia esta Moção de Pesar com
expressões do mais profundo pesar pelo falecimento da senhora DIONÍVIA LIMA E

SILVA, pedindo transmitir a todos da familia este sentimento de solidariedade.

Rogamos a Deus que os ampare, com sua infinita misericórdia,

confortando-lhes o coração e dando-lhes força e coragem para suportar esta dolorosa
ausência.

Esta Moção teve a iniciativa do vereador Felipe Nardi Laudade e apoio
unânimede todos os integrantes desta Casa.

Atenciosamente.

Guaranésia, 02 de fevereiro de 2016.

Presidente
Gestão 201512016

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
Minas Gerais

Guaranésia, 1° de fevereiro de 2016

Requerimento NºOi/2016/Legislativo
Assunto: Solicitação Faz

À
Mesa Diretora
Gestão 2015/2016 Respo1:

O Vereador que esta assina, com fulcro no art. 19, inciso XII, do Regimento Interno

da Câmara Municipal de Guaranésia, solicita ouvido o Plenário do Poder Legislativo

Municipal, que sejam CONVOCADOS a Sra. Carmem Elena da Silva e o Sr. Carlos

Rosário Segreti Porto, para prestarem esclarecimentos e prestarem contas das medidas

tomadas após a edição da Lei Municipal nº 2.024, de 22 de dezembro de 2015, que

implantou o Programa Municipal de Combate e Prevenção à Dengue.

O intuito da presente convocação é buscar maiores informações sobre as

providências que estão sendo tomadas para combater o surto de dengue em nossa

cidade, tendo em vista que os casos têm aumentado e a preocupação deste Vereador

também.

Ademais, esta é uma forma de dar publicidade e divulgar as medidas que estão

sendo tomadas, pois a meu ver, falta também maior divulgação pelo Poder Executivo no

tocante aos instrumentos, sejam eles de combate ou punitivos presentes na referida lei.

Sem mais agradeço, e renovo votos de elevada estima e distinta consideração e

conto com o apoio dos Nobres Edis para aprovação deste Requerimento.

Atenciosamente,

A'PY(o\)1\bO
- VotaçãoVtvlc~' d z.:L:Votos a Favor

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hohnail.com

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



CâmaraMunic~t de Guaranésia
Protocolo nª: 'Z~-3
N~de folhas: Q{
Recebido em (?k,11;4x---e ,l'i

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
Minas Gerais

Requerimento Nº10/2016/Legislativo
Assunto: Solicitação Faz

À
Mesa Diretora
Gestão 2015/2016

. ·- Votação vN 1·e4
'in Votos a Favor

-----Votos Contra
~~~tençã~
~- ~ _li //

s
Os Vereadores que esta assinam, com fulcro no art. 19, inciso XII, do Regimento

Interno da Câmara Municipal de Guaranésia, solicitam ouvido o Plenário do Poder

Legislativo Municipal, que seja CONVOCADO o Sr. Carlos Aureliano Fávero,

Responsável pelo Departamento de Obras e Urbanismo, para prestar esclarecimentos

acerca de alguns assuntos pertinentes à pasta, a saber, ausência de diretor, andamento e
acompanhamento das obras públicas, conservação das vias públicas, sinalização de

trânsito e redutores de velocidade, manutenção e reparos das galerias fluviais e pluviais,
limpeza urbana, dentre outros.

É notório que a maioria dos assuntos discutidos nesta Casa de Leis diz respeito ao

Departamento de Obras e Urbanismo da municipalidade. Em recente pesquisa no site

oficial da Prefeitura, notamos que a pasta não possui diretor, motivo pelo qual

convocamos o responsável pela mesma para trazer-nos alguns esclarecimentos sobre os
assuntos já elencados.

Ademais, esta é uma forma de dar publicidade à referida pasta e também dos
Vereadores tratarem pessoalmente dos assuntos discutidos em reunião.

Sem mais agradecemos e renovamos votos de elevada estima e distinta

consideração e contamos

Requerimento.

Atenciosamente,

dos Nobres Edis para aprovação deste

' .•.

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



Câmara Municipal de Guaranésla
Protocolo nº: 8 6' ::-?

Guaranésia, 8 de março de 2016

Requerimento Nº_!_I _/2016/Legislativo
Assunto: Solicitação Faz

À
Mesa Diretora
Gestão 2015/2016

.- Votação v v 1e A-:--1""'!!!0-: Votosa Favor
----Votos Contra
--""'!'-!!!"- •••.Abstenção. '") - I

RA

Venho por este solicitar que seja concedida MOÇÃO DE PESAR à família do Sr.

ANTONIO FÁVERO, pelo motivo de seu falecimento, rogando à Deus que os conforte

nesta hora tão difícil.
Gostaria de contar com o apoio dos Nobres Vereadores para aprovação deste

Requerimento.
Sem mais agradeço, e renovo votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSfA
Minas Gerais

Guaranésia, 08 de março de 2016

Requerimento: Nº 12/2016
Assunto: Solicitação Faz

Exmo Sr.
Presidente - Gestão 2015/2016
Srs. Vereadores
Câmara Municipal de Guaranésia.

--·----votação 1,) P t e.A1C Votos a Favor
-----Votos Contra

~3te".ça~b

O vereador que esta assina vem requerer que seja enviada Moção de Aplausos ao Tenente

Luciano, Soldado Calazans e Soldado Rocha pela iniciativa de plantar árvores no município de

Guaranésia em comemoração ao Dia da Árvore no ano anterior e pela ministração de palestras aos alunos

da Escola Municipal Olavo Vilas Boas orientando crianças sobre consciência ambiental e a importância

em cuidar da natureza.

Conto com os pares para aprovação d&steRequerimento.
; o

;

Atenciosamente,

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

www.camaraguaranesia.mg.gov .br

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANESIA
Minas Gerais

MOÇÃO DE PESAR

A
FAMÍLIA DO SR. ANTONIO FÁVERO
Nesta

A Câmara Municipal de Guaranésia envia esta Moção de Pesar com

expressões do mais profundo pesar pelo falecimento do senhor ANTONIO FÁVERO,

pedindo transmitir a todos da família este sentimento de solidariedade.

Rogamos a Deus que os ampare, com sua infinita misericórdia,
confortando-lhes o coração e dando-lhes força e coragem para suportar esta dolorosa

ausência.

Esta Moção teve a iniciativa do vereador Felipe Nardi Laudade e apoio

unânimede todos os integrantes desta Casa.

Atenciosamente.

Guaranésia, 08 de março de 2016.

7. SILVA SANTOS
Presidente

Gestão 201512016

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asju r@hotmail.com

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
Minas Gerais

Guaranésia, 15 de fevereiro de 2016

Requerimento Nº0»/2016/Legislativo
Assunto: Solicitação Faz

camara Munlctpal de Guaranésia
Protocolo nº~{ :l )
Nº de folhas:ihl
Recebido em 11~,11°2

À
Mesa Diretora
Gestão 2015/2016

Venho por este solicitar que seja concedida MOÇÃO DE PESAR à família da Sra.
INEZ APARECIDA FIORAVANTE, pelo motivo de seu falecimento, rogando a Deus que

os conforte nesta hora tão difícil.
Gostaria de contar com o apoio dos Nobres Vereadores para aprovação deste

Requerimento.
Sem mais agradeço, e renovo votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARA.NÉSIA
MinasGerais

MOÇÃO DE PESAR

A
FAMÍLIA DA SRA. INEZ APARECIDA FIORAVANTE
Nesta

A Câmara Municipal de Guaranésia envia esta Moção de Pesar com
expressões do mais profundo pesar pelo falecimento da senhora INEZ APARECIDA

FIORAVANTE, pedindo transmitir a todos da família este sentimento de solidariedade.

Rogamos a Deus que os ampare, com sua infinita misericórdia,

confortando-lhes o coração e dando-lhes força e coragem para suportar esta dolorosa

ausência.

Esta Moção teve a iniciativa do vereador Felipe Nardi Laudade e apoio
unânimede todos os integrantes desta Casa.

Atenciosamente.

Guaranésia, 16 de fevereiro de 2016.

Presidente
Gestão 201512016

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



CÂMARA MUNICÍPAL DE GUARANÉSIA
Minas Gerais

Guaranésia, 15 de fevereiro de 2016

Requerimento Nº05/2016/Legislativo
Assunto: Solicitação Faz Câmara Municipal de Guaranésia

Protocolo nº: ~i ~
Nº de folhas: o i

Recebido em: 114i1,...., -, '7
À
Mesa Diretora
Gestão 2015/2016

Venho por este solicitar que seja concedida MOÇÃO DE PESAR à família da Sr.

JOSÉ LEONARDO PINTO, pelo motivo de seu falecimento, rogando a Deus que os
conforte nesta hora tão difícil.

Gostaria de contar com o apoio dos Nobres Vereadores para aprovação deste

Requerimento.

Sem mais agradeço, e renovo votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
Minas Gerais

MOÇÃO DR PESAR

A
FAMÍLIA DO SR. JOSÉ LEONARDO PINTO
Nesta

A Câmara Municipal de Guaranésia envia esta Moção de Pesar com

expressões do mais profundo pesar pelo falecimento do senhor JOSÉ LEONARDO

PINTO, pedindo transmitir a todos da família este sentimento de solidariedade.

Rogamos a Deus que os ampare, com sua infinita misericórdia,
confortando-lhes o coração e dando-lhes força e coragem para suportar esta dolorosa

ausência.

Esta Moção teve a iniciativa do vereador Felipe Nardi Laudade e apoio

unânimede todos os integrantes desta Casa.

Atenciosamente.

Guaranésia, 16 de fevereiro de 2016.

Presidente
Gestão 201512016

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotrnail.com

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
Minas Gerais

Guaranésia, 15 de fevereiro de 2016

Requerimento: Nº 04/2016
Assunto: Solicitação Faz

Exmo Sr.
Presidente - Gestão 2015/2016
Srs. Vereadores
Câmara Municipal de Guaranésia.

O vereador que esta assina vem requerer que seja enviada Moção de Aplausos a todos os

vencedores do Troféu Expresso, concurso este realizado pela Rádio Pássaro da Ilha FM em nosso

município.

São os vencedores:

Marco Aurélio: Categoria Educação

Waguinho: Categoria Esporte

Wilson Bráz: Categoria Cidadania

Zampar Farma: Categoria Comércio

Laércio Cintra Nogueira: Personalidade do Ano

Kayo César: Categoria Cultura

João Madeira; Homenageado do Ano

Conto com os pares para aprovação deste Requerimento.

Atenciosamente,

JOSEOSMA
(Juninlj eira)

Vereador Vic1, residente
Gestão 20 512016

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

www.camaraguaranesia.mg.gov .br

CEP 37810-000
Cuaranésia / MG



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
Minas Gerais

MOÇÃO DE APLAUSOS

O Presidente da Câmara Municipal de Guaranésia, a pedido do vereador JOSÉ OSMAR DA COSTA JÚNIOR e com a aprovação

do Plenário, nos termos do inciso VII do art. 117 do Regimento Interno, parabeniza o senhor:

,
MARCO AURELIO PEREIRA ROLLO

Pela vitória no concurso Troféu Expresso na categoria "Educação" realizado pela Rádio Pássaro da Ilha FM.

Parabéns ... pois são pessoas assim como você que o nosso Município precisai

Câmara Municipal de Guaranésia, 16 de fevereiro de 2016.

PRESIDENTEDA CÂMARA
JOSÉ OSM

VEREADOR PROP~~. A HOMENAGEM

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com
www .camaraguaranesia.com. br

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSJA
Minas Gerais

MOÇÃO DE APLAUSOS

O Presidente da Câmara Municipal de Guaranésia, a pedido do vereador JOSÉ OSMAR DA COSTA JÚNIOR e com a aprovação

do Plenário, nos termos do inciso VII do art. 117 do Regimento Interno, parabeniza o senhor:

WAGNER LUIS DOS SANTOS

Pela vitória no concurso Troféu Expresso na categoria "Esporte" realizado pela Rádio Pássaro da Ilha FM.

Parabéns ... pois são pessoas assim como você que o nosso Município precisa!

Câmara Municipal de Guaranésia, 16 de fevereiro de 2016.

PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSÉ OS

VEREADOR PROP&Sll'©f.tíOA HOMENAGEM

, .

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35)3555.3507/ 3508 CEP 37810-000
e-mail: camaraguaranesia asjur@hotmail.com Guaranésia / MG
www.camaraguaranesia.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
Minas Gerais

MOÇÃO DE APLAUSOS

O Presidente da Câmara Municipal de Guaranésia, a pedido do vereador JOSÉ OSMAR DA COSTA JÚNIOR e com a aprovação
do Plenário, nos termos do inciso VII do art. 117 do Regimento Interno, parabeniza o senhor:

WILSON BRAZ

Pela vitória no concurso Troféu Expresso na categoria "Cidadania" realizado pela Rádio Pássaro da Ilha FM.
Parabéns... pois são pessoas assim como você que o nosso Município precisa!

Câmara Municipal de Guaranésia, 16 de fevereiro de 2016.

PRESIDENTE DA CÂMARA VEREADOR PRO

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35)3555.3507/ 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com
www.camaraguaranesia.com.br

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSJA
Minas Gerais

MOÇÃO DE APLAUSOS

O Presidente da Câmara Municipal de Guaranésia, a pedido do vereador JOSÉ OSMAR DA COSTA JÚNIOR e com a aprovação

do Plenário, nos termos do inciso VII do art. 117 do Regimento Interno, parabeniza a rede:

ZAMPAR FARMA

Pela vitória no concurso Troféu Expresso na categoria "Comércio" realizado pela Rádio Pássaro da Ilha FM.

Parabéns ... pois são pessoas assim como você que o nosso Município precisa!

Câmara Municipal de Guaranésia, 16 de fevereiro de 2016.

~- l
JUNIOR

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaragu aranesia.asjur@hotrnail.com
www.camaraguaranesia.com.br

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



CÂMARA MUNfC/PAL DE GUARANÉSIA
Minas Gerais

MOÇÃO DE APLAUSOS

O Presidente da Câmara Municipal de Guaranésia, a pedido do vereador JOSÉ OSMAR DA COSTA JÚNIOR e com a aprovação

do Plenário, nos termos do inciso VJI do art. 117 do Regimento Interno, parabeniza o senhor:

,
LAERCIO CINTRA NOGUEIRA

Pela vitória no concurso Troféu Expresso na categoria "Personalidade do Ano" realizado pela Rádio Pássaro da Jlha FM.

Parabéns ... pois são pessoas assim como você que o nosso Município precisa!

Câmara Municipal de Guaranésia, 16 de fevereiro de 2016.

PRESIDENTE DA CÂMARA

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508 CEP 37810-000
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com Cuaranésia / MG
www .camaragua ranesia .corn.br



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
Minas Gerais

MOÇÃO DE APLAUSOS

O Presidente da Câmara Municipal de Guaranésia, a pedido do vereador JOSÉ OSMAR DA COSTA JÚNIOR e com a aprovação

do Plenário, nos termos do inciso VII do art. 117 do Regimento Interno, parabeniza o senhor:

KAIO XAVIER DOS SANTOS
Pela vitória no concurso Troféu Expresso na categoria "Cultura" realizado pela Rádio Pássaro da Ilha FM.

Parabéns ... pois são pessoas assim como você que o nosso Município precisa!

Câmara Municipal de Guaranésia, 16 de fevereiro de 2016.

JUNIOR~Ã SILVA SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com
www.camaraguaranesia.com.br

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
Minas Gerais

MOÇÃO DE APLAUSOS

O Presidente da Câmara Municipal de Guaranésia, a pedido do vereador JOSÉ OSMAR DA COSTA JÚNIOR e com a aprovação

do Plenário, nos termos do inciso VII do art. 117 do Regimento Interno, parabeniza o senhor:

JOÃO MADEIRA
Pela vitória no concurso Troféu Expresso "Homenageado do Ano" realizado pela Rádio Pássaro da Ilha FM.

Parabéns ... pois são pessoas assim como você que o nosso Município precisa!

Câmara Municipal de Guaranésia, 16 de fevereiro de 2016.

PRESIDENTE DA CÂMARA VEREADOR PRO

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): {35)3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com
www.camaraguaranesia.com.br

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
Minas Gerais

MOÇÃO DE APLAUSOS

O Presidente da Câmara Municipal de Guaranésia, vereador ISMAEL DA SILVA SANTOS com a aprovação do Plenário, nos
termos do inciso VII do art. 117do Regimento Interno, parabeniza o senhor Vereador:

, ,
JOSE OSMAR DA COSTA JUNIOR

Pela vitória no concurso Troféu Expresso na Categoria "Política" realizado pela Rádio Pássaro da Ilha FM.
Parabéns... pois são pessoas assim como você que o nosso Município precisai

Câmara Municipal de Guaranésia, 16 de fevereiro de 2016.

A SILVA SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Gestão 2015/2016

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35)3555.3507/ 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com
www.camaraguaranesia.com.br

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



CÂMARA MUNICIPAL OE GUARANÉSIA
Minas Gerais

MOÇÃO DE APLAUSOS

O Presidente da Câmara Municipal de Guaranésia, a pedido do vereador JOSÉ OSMAR DA COSTA JÚNIOR e com a aprovação
do Plenário, nos termos do inciso VII do art. 117do Regimento Interno, parabeniza o senhor:

ANTONIO CLÁUDIO DE MELO
Apresentador do ProgramaExpresso e idealizador do Projeto "Troféu Expresso" destacando personalidades guaranesianas pelo

seu trabalho, talento e amor por nosso município.

Parabéns... pois são pessoas assim como você que nossa cidade precisa!

Câmara Municipal de Guaranésia, 16 de fevereiro de 2016.

A HOMENAGEMVEREADOR PROP

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com
www .camaraguaranesia.corn. br

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



Câmara Municipal de Guaranésia
Protocolo nº: 0\53
Nº de folhas: a 1
Recebia -~

CÂMARA MUNICÍPAL DE GUARANÉSIA
Minas Gerais

Guaranésia, 25 de abril de 2016

Requerimento Nº ~S /2016/Legislativo
Assunto: Solicitação Faz

À
Mesa Diretora
Gestão 2015/2016

"~ VotaçãoU1Jit11
- ! 'J Votos a Favor
----Votos Contra

?i • Abs;tenção
~ o .li- -1'_&_: 2\f7cZ<;C{._:..... - - .•.. -·SECRETARIA UA GAMARA

O vereador que esta assina vem requerer, ouvido o Plenário do Poder Legislativo,

que seja concedida MOÇÃO DE APLAUSOS ao GRUPO DE TEATRO E DANÇA
MÁSCARAS pelos motivos abaixo expostos:

- tornou-se neste mês o primeiro Ponto De Cultura de Guaranésia, com certificação
pelo Ministério da Cultura, o que possibilitará ao grupo ainda mais, a realização de ações

de impacto sociocultural em nossa comunidade;

- inaugurou na sexta feira, dia 22/04, do Espaço Máscaras Cultural (Cordelteca

João Gomes de Sá e Sala Daniel Mello) no Clube do Alto do Miguel Gibrim, o que
propiciará à nossa comunidade aulas de dança, de teatro e acesso a literatura.

Atitudes como estas são dignas de aplausos.
Conto com os colegas para aprovação deste Requerimento.

Atenciosamente,

Guaranésia,25 de ebri! de 2016

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



Câmara Municipal da Guaranésia
Protocolo nº:q S""l.f CÀMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
Nº de folhas: .o ! . Minas Gerais. ~f;lfb~Recebidoe~ ~ . Guaranésía, 25 de abril de 2016
"""""'"' Respon vet

Requerimento Nºl.§_12016/Legislativo
Assunto: Solicitação Faz

À
Mesa Diretora
Gestão 2015/2016

-r. Votação0w.e-PtZ> 1 Votos a Favor
------Votos Contra

/16 ~t)p.tençã/G
- J: j 5:.. ·-'~-.:::> .A r'"' A ...

SECRETÁRIÀ DA CÂMARA

Venho por este solicitar que seja concedida MOÇÃO DE PESAR à família da Sra.

TERCILIA CITON MAGRI pelo motivo de seu falecimento, rogando à Deus que os

conforte nesta hora tão difícil.

Gostaria de contar com o apoio dos Nobres Vereadores para aprovação deste

Requerimento.

Sem mais agradeço, e renovo votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hobnail.com

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



Câmara Municipal de Guaranésia
Protocolo nº: Oiq3
Nº de folhas: CY1
Recebido tlm)ij ,osiJ2Hs.:l 4'.op CÂMARA MUNl?ÍPAL DEGUARANÉSIA

Minas Gerais

Guaranésia, 4 de maio de 2016

Requerimento Nº \1-12016/Legislativo
Assunto: Solicitação Faz

À
Mesa Diretora
Gestão 2015/2016

Venho por este solicitar que seja concedida MOÇÃO DE PESAR à família da Sra.
MARIA HELENA DIAS PAÍNA, pelo motivo de seu falecimento, rogando à Deus que os
conforte nesta hora tão difícil.

Gostaria de contar com o apoio dos Nobres Vereadores para aprovação deste

Requerimento.
Sem mais agradeço, e renovo votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

e

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



GAMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSfA
Minas Gerais

Guaranésia, 06 de maio de 2016

Requerimento:Nº 18/2016
Assunto: Solicitação Faz

À Mesa Diretora
Gestão 2015/2016
Srs.Vereadores
CâmaraMunicipal de Guaranésia.

O vereador que esta assina vem requerer que seja enviada Moção de Pesar à família da

senhora Efigênia Aparecida Madeira, pelo motivo de seu falecimento, rogando a Deus que os conforte

nesta hora dificil.

Gostaria de contar com o apoio de todos os vereadores enfatizando ser esta uma iniciativa

de todos os vereadores.

Semmais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

www.camaraguaranesia.mg.gov .br

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



· ·.• •i (iara Municipal de Guaranésia
=>rotocolo nº: 100"-I
•.jº de folhas: QI CÂMARA MUNIClPAL DE GUARANÉSIA
<acebidoe~ Pt1M~,,~4;ie:1y·.y.( MinasGerais

Guerenésie, 11 de maio de 2016

Requerimento NºJ.:'.lJ2016/legislativo
Assunto: Solicitação Faz

À
Mesa Diretora
Gestão 2015/2016

-~~-...,_-Votação u (Ui·"A

IO -Votosa Favor
----Votos Contra

1..,_-Ab_stençãq /t-~5 . ~t;

Venho por este solicitar que seja concedida MOÇÃO DE PESAR à família do Sr.
JOSÉ CARLOS SALES SILVA, pelo motivo de seu falecimento, rogando à Deus que os

conforte nesta hora tão difícil.
Gostaria de contar com o apoio dos Nobres Vereadores para aprovação deste

Requerimento.
Sem mais agradeço, e renovo votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hohnail.com

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
Minas Gerais

MOÇÃO DR PESAR

A
FAMÍLIA DO SR. JOSÉ CARLOS SALES SILVA
Nesta

A Câmara Municipal de Guaranésia envia esta Moção de Pesar com
expressões do mais profundo pesar pelo falecimento do senhor JOSÉ CARLOS SALES
SILVA, pedindo transmitir a todos da família este sentimento de solidariedade.

Rogamos a Deus que os ampare, com sua infinita misericórdia,
confortando-lhes o coração e dando-lhes força e coragem para suportar esta dolorosa

ausência.

Esta Moção teve a iniciativa dos vereadores Felipe Nardi Laudade e Antonio
César da Silva e apoio unânime de todos os integrantes desta Casa.

Atenciosamente.

uaranésia, 17 de maio de 2016.

VA SANTOS

Vereador Autor
Gestão 2013/2015

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hohnail.com

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



Câmara Municipal de Gusranesía
Protocolo nº: lo.2~ CÀMARA MUNIÓPAL DE GUARANÉSIA
Nº de folhas: 0'- MinasGerais
Recebido em \:)'Jtv.s1 Ksd1s.:~'J ..i. Guaranésia, 23 de maio de 2016

~~gc\J~i;c

À
Mesa Diretora
Gestão 2015/2016

Requerimento Nº.D2._L/2016/Legislativo
Assunto: Solicitação Faz

O vereador que esta assina vem requerer, ouvido o Plenário do Poder Legislativo,

que seja concedida MOÇÃO DE APLAUSOS ao LIONS CLUBE DE GUARANÉSIA pela
realização da 15ª NOITE ITALIANA, realizada no dia 21 de maio, nas dependências do

Salão Estação 33, pertencente ao Lar São Vicente de Paulo.

Este evento, assim como muitas outras ações do Lions, tem cunho beneficente e

merece os aplausos e incentivos desta Casa.
Conto com os colegas para aprovação deste Requerimento.
Atenciosamente,

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



Câmara Municipal de Guaranésia
Protocolo nº: lO,l.l
Nº de folhas· o r
Recebido em Jé>4 /,!.- - 11......,.,

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANESIA
Minas Gerais

Guaranésia, 23 de maio de 2016
~ PRC:1\l~1)C,es-poqsável

Requerimento Nºo6J /2016/Legislativo
Assunto: Solicitação Faz

À
Mesa Diretora
Gestão 2015/2016

f .= ••Votaçf:\o v ,.._,i t,11'
;; •,

~~3:~.'C\_ •._c \/,~jt(_;S ~·"'F~vor
----~""'"'...,__., \/~·jtosCcwu.a
_,0.;r--. ~b.§.t.enç:ão

~~~~:fc~1~
O vereador que esta assina vem requerer, ouvido o Plenário do Poder Legislativo,

que seja concedida MOÇÃO DE APLAUSOS à COMISSÃO ORGANIZADORA DO 10°

ENCONTRO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS DE GUARANÉSIA, realizado no dia 22 de

maio nas dependências do Ginásio Poliesportivo, pelos motivos abaixo expostos:

O referido evento, que tem à frente nosso amigo Vereador Antonio César, procura
preservar esta importante manifestação cultural, religiosa e festiva, classificada no Brasil
como folclore: A FOLIA DE REIS.

Todos os participantes são adeptos e simpatizantes do catolicismo e cultivam esta
bonita tradição no intuito de rememorar a atitude dos Três Reis Magos que partiram em
jornada para prestar homenagens ao Menino Jesus.

O evento contou com a presença de mais de 20 companhias, da Corporação
Musical Santa Bárbara, da Ordem Demolay de Guaranésia, com a locução de Daniel
Camilo que ao longo de toda a tarde se apresentaram abrilhantando a festa.

Conto com os colegas para aprovação deste Requerimento.
Atenciosamente,

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35)3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hohnail.com

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



Câmara Municipal de Guaranésia
Protocolo nº: lOY l
Nº de folhàs: O 1

- Recebidoe~l~:CO
GAMARAMUNICIPALDE GUARANÉSIA~ •

Minas Gerais Re p ns ve

Guaranésia, 08 de junho de 2016

Requerimento: Nº 24/2016
Assunto: Solicitação Faz

Exmo Sr.
Presidente - Gestão 2015/2016
Srs. Vereadores
Câmara Municipal de Guaranésia.

--Votação ....,, · ';,
1O Votosa Favor

----VotosContra

: ~Jg~~tenç%;_7;~~~21r!t:1

SECRETÁRIA DACÂMARA

O vereador que esta assina vem requerer que seja enviada Moção de Pesar a família do

senhor Antonio Carlos Bernini pelo motivo de seu falecimento, rogando a Deus que os conforte nesta

hora tão difícil.

Gostaria de contar com o apoio dos nobres Vereadores para aprovação deste requerimento.

Sem mais para o momento, agradeço e renovo votos de elevada estima e distinta

consideração.

Atenciosamente,

/ w.
~A·J,<

STRO
Vereador

Gestão 2013/2016

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com
www .camaraguaranesia.mg.gov. br

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



Câmara Municipal de Guaranésla
Protocolonº: 10'4.\...\
Nº de folhas: Ot
Recebidoe~j)lc6 jf§§..CÂMARA MUNlélPAL DE GUARANÉSIA

Minas Gerais

Guaranésia, 9 dejunho de 2016

Requerimento Nº dl-$ /2016/Legislativo
Assunto: Solicitação Faz

À
Mesa Diretora
Gestão 2015/2016

---------votação~•'--· r '\
Jh V F--...:.-· ••••·,..,,,,,.,ª atos a avor

~Votos Contra
-"'7[.....,._,Abstenção/
-~lg_
/, ".;/(-_)4 ···?! ..-SECRETÁRIA OACÂMARA

O vereador que esta assina vem requerer, ouvido o Plenário do Poder Legislativo,

que seja concedida MOÇÃO DE APLAUSOS à COMISSÃO ORGANIZADORA DA 7ª

FESTA DO CARREIRO E QUEIMA DO ALHO, realizados nos dias 11 e 12 de junho, no

Distrito de Santa Cruz da Prata.
A Queima do Alho trata-se de uma tradição culinária de resgate à forma de

alimentação das comitivas de peões de boiadeiro que paravam seus Carros de Boi pelas
estradas para literalmente queimar o alho nas panelas e preparar o alimento dos peões.

Conto com os colegas para aprovação deste Requerimento.

Atenciosamente,

•
~t

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia .asjur@hotrnail.com

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



Câmara Municipal de Guaranésia
Protocolo nº: \OLj S
Nº de folhas: O 1 , ,
Recebidoem .\~lfié4 1€.~;l ~AMARA MUN/CfPALDE GUARANÉSIA

Minas Gerais

Guaranésia, 13de junho de 2016

Requerimento:Nº 26/2016
Assunto: SolicitaçãoFaz

Exmo Sr.
Presidente - Gestão 2015/2016
Srs. Vereadores
CâmaraMunicipalde Guaranésia. SECRETÁRIA DACÂMARA

O vereador que esta assina vem requerer, ouvido do Plenário do Poder Legislativo que seja

concedida Moção de Aplausos à Quitéria Cabral e Evelyn Alves pela bela apresentação no Programa

Levanta-te da emissora de televisão SBT na cidade de São Paulo.

A participação neste programa de tão grande audiência, sem dúvida elevou e enalteceu

nome de nossa cidade.

Gostaria de contar com o apoio dos nobres Vereadores para aprovação deste requerimento.

Sem mais para o momento, agradeço e renovo votos de elevada estima e distinta

consideração.

Atenciosamente,

' . /j

.~\A-) ( J!/
·-T~·

' ~mbo DE JASTRO
Vereador

Gestão 2013/2016

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

www .camaraguaranesia.mg.gov .br

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



camara Munlcipal de Guaranésia
Protocolo nº: ~o 1.~

1

Nº de folhas: o·l G ~ . 12·.pÂMARA MUNl~IPALD~GUARANÉSIARe"'.'.~d°'~~ MmasGero<S-= ·esp s~vel Guaranésia, 16de junho de 2016

Requerimento: Nº 27/2016
Assunto: Solicitação Faz

Exmo Sr.
Presidente - Gestão 2015/2016
Srs. Vereadores
Câmara Municipal de Guaranésia.

----Votação µ tJ 1·c-1\

10 :Votosa Favor
----Votos Contra

Abstenção /
ç'--1 .j t6 1. lt:;

- -A -~#-SECREtÁRIA DA CÂMARA

O vereador que esta assina vem requerer que seja enviada Moção de Pesar a família do

senhor Olímpio Rodrigues pelo motivo de seu falecimento, rogando a Deus que os conforte nesta hora tão

difícil.

Gostaria de contar com o apoio dos nobres Vereadores para aprovação deste requerimento.

Sem mais para o momento, agradeço e renovo votos de elevada estima e distinta

consideração.

Atenciosamente,

,
'1_,

i
i
í

ARDILjUDADE

Ges~iratt2016

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

www.camaraguaranesia.mg.gov. br

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
Minas Gerais

Guaranésia, 21 de junho de 2016

Requerimento:Nº 28/2016
Assunto: SolicitaçãoFaz

Exmo Sr.
Presidente - Gestão 20l5/2016
Srs. Vereadores
CâmaraMunicipal de Guaranésia.

O vereador que esta assina vem requerer que seja enviada Moção de Aplausos ao jovem

Guaranesiano Afonso Henrique Marangoni estudante de jornalismo na Faculdade Cásper Líbero na

cidade de São Paulo, pela sua participação fazendo a cobertura da votação ao Impeachment da Presidenta

Dilma Rousseff,momento este histórico na Política Brasileira, fazendo a cobertura deste evento para uma

rádio em São Paulo e também fazendo uma reportagema um programa da TV Gazeta.

Gostaria de contar com o apoio dos nobres Vereadores para aprovação deste requerimento.

Sem mais para o momento, agradeço e renovo votos de elevada estima e distinta

consideração.

Atenciosamente,

Vereador
Gestão 2013/2016

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

www .camaraguaranesia.rng.gov. br

CEP 37810-000
Cuaranésia / MG



Politica

A história sobre a História

Como um aluno de jornalismo viajou para Brasflia e acabou cobrindo o afastamento de Dilma

Dilma Rousseff discursa após votação no Senado que aprovou seu afastamento temporário -
Foto: Afonso Henrique Marangoni

Grandes professores, ao longo da minha vida escolar, foram os responsáveis por transformar
meu desinteresse pela disciplina de História, em uma história, de amor às datas, aos
acontecimentos. Penso que vem desta época minha paixão pelo jornalismo. Aos oito anos,
descobrindo também meu fascínio pela arte da comunicação criei meu próprio teleprompter e
fundei a minha TV imaginária - a Rede Todo Dia. As notícias mais importantes do Brasil e do
mundo iam ao ar com meu jeito de criança. Desde então, história e jornalismo passaram a ser
meu foco.

Deixei Guaranési~ minha. cidade- natal no interior de Minas, e fui. cursar jornalismo em São
Paulo. As primeiras aulas deixaram-me convicto de que estava no caminho certo.

Os acontecimentos políticos, nos últimos meses, me impulsionaram a tomar uma decisão: ir a
Brasília para participar deste momento histórico - o impeachment. Já não satisfazia assistir os
fatos apenas pela mídia, queria vivenciá-los.

Não pensei duas vezes, mas precisava encontrar uma forma de viabilizar minhas despesas.
Lembrei-me que togo seria contemplado com meu primeiro cachê vindo de uma reportagem
que faria em um programa da TV Gazeta. Assim, a viagem ficou mais possível.



Tentei um credenciamento junto à Assessoria de Imprensa do Senado. O fato de ser um
estudante de jornalismo tornava a chance mínima. Somente jornalistas ligados a órgãos de
imprensa teriam acesso. Encaminhei meus documentos, alegando ter vínculo com a Faculdade
Cásper Líbero. Mesmo sem resposta, parti no dia 1O de maio rumo à Brasília, pela primeira
vez, acreditando que presenciaria os acontecimentos do lado de fora do Congresso Nacional,
como fariam as outras pessoas.

Recebi todo o apoio da minha família e meu pai decidiu me acompanhar. Mas o sonho remoto
era estar dentro do Plenário do Senado quando acontecesse a votação histórica.

Às 19h, eu já me encontrava nas imediações do Congresso Nacional. No Plenário acontecia
outra. votação histórica - a. cassação do mandato de senador Delcídio.do Amara! Sem.
autorização, ficamos na chapelaria (o principal acesso ao Congresso) na esperança de
conseguir conversar com alguém que permitisse nossa entrada. Sem sucesso. Pude ver o
entra e sai de políticos e jornalistas em momentos tão atípicos para o Brasil.

Resolvemos-circular- pele-Congresso-pera conhecê-lo melhor; já que o-conhecíamos apenas
pela televisão. Pedimos a um desconhecido que tirasse uma foto do nosso passeio e relatei-lhe
meu sonho de ser jornalista, minha vinda à Brasília e que ainda tinha esperanças de conseguir
entrar no Senado. Esta pessoa, que não se identificou, levou-me para dentro do Senado por
alguns minutos. Pude ver o desfecho final da votação: Delcídio havia perdido o mandato.

O estudante de jornalismo conseguiu um paletó e cobriu o impeachment para uma rádio em
São Paulo - Foto: Divulgação

Voltamos ao hotel e tive a resposta de que os documentos não haviam sido aprovados. Não
tinha nada a reclamar, já estava vivendo intensamente cada momento. No dia seguinte, o
grande dia da votação do impeachment, liguei na Assessoria do Senado questionando o motivo
da não aprovação. E;_4 pr~cjsa.vélest~r vinculado a.algum órg~o de imprensa, os documentos
que mandei da faculdade não eram validos. Fui informado que, para conseguir o
credenciamento, o órgão de imprensa precisava apenas ser legalizado no Ministério das
Comunicações. Nesse momento lembrei-me da Rádio Comunitária da minha cidade, que
ajudamos a fundar. Estava legalizada no Ministério das Comunicações! Era isso!



Não pensei duas vezes, consegui os documentos e encaminhei. Estava aprovado, com muita

burocracia, o meu Credenciamento de Imprensa! Conseguimos também, a documentação para

• meu pai. Ele acabava de se tornar técnico de imprensa! Um detalhe a pontuar: teríamos

acesso a todas as dependências do Senado, com exceção do Plenário, cujo acesso era restrito
a jornalistas que tinham outra credencial, cujo prazo para consegui-la tinha se esgotado em

março .

. O jornalista lbsen Costa Manso, na fila de credenciamento, me deu a dica de ouro.

Recomendou-me que providenciasse um ~- Brasília tem suas formalidades. Resolvemos

comww-- AWlizªmQ~ a wmpra e..RQLJ.QQ t~mRQd.EmQis.Q.$.t;l~®lQ&. Etntré!nd.Qno ~Q! Um
filme passou pelas nossas cabeças: quem, no dia anterior, com a roupa do corpo ficou de fora
do Congresso, naquele momento, tinha livre acesso as dependências do Senado, o palco do
impeachment.

Era por volta da cinco-da tarde quando entramos e mal sabfamos que só sairíamos oito horas
da manhã do dia seguinte. Nos alimentamos, apenas, pela emoção de presenciar os
acontecimentos daquela madrugada. Precisamos conter um pouco nosso ímpeto meio
paparazzi, porque queríamos tirar fotos com todos os j~nalistas famosos e senadores. Na

• entrada do plenário é onde tudo acontece. Entrevistas coletivas, entra e sai de senadores que
• transitavam para seus gabinetes, jornalistas em busca de informações. Entrei em contato com
a faculdade e me coloquei a disposição da Rádio Gazeta AM. Fiz entradas ao vivo atualizando
os ouvintes. Estava vivenciando a história e colocando o jornalismo em prática. Os grandes
nomes do jornalismo político estavam todos presentes, e eu estava lá no meio deles.

Como havia sido previamente combinado no rito daquela votação, haveria uma pausa. Meu
pai, insistente, querendo que eu conseguisse entrar mesmo que por poucos minutos no
Plenário, viu naquele intervalo a oportunidade. Consegui entrar porque trajava devidamente o
terno e a gravata obrigatórios. Aproveitei cada minuto para fotografar e tentar abstrair o
máximo daquele palco, que era o centro das atenções. O fato é que, quando me dei conta, a
sessão foi retornando e o presidente do senado ~C~oi dando início à sessão.

Vl discursarem uma infinidade de senadores, ouvi os mais diferentes pontos de vista. Mas o
que me deixou mais impactado, de certa forma, foi ver o ex-presidente Eernando Collor de _
Me.lo..Ele, que so.fr,eu..lmp.ea.chmentoutrora. agQn;i,düic.ursav.a naQ.lL~a~e.ssão.

Os corredores e a sala de imprensa se tomaram a cama e o quarto de uma gama de jornalistas
e cinegrafistas. Conforme as horas passavam, iam se rendendo ao cansaço daquele dia que
não terminaria ali, teria muitos desdobramentos. A imprensa internacional estava em peso,,

•. ouviam-se·entredas-ao-vivo-na&mais-diversas·línguas-;de espanhol·aojaponês.

Já amanhecia o dia 12 de maio quando Renan autorizou o início da votação eletrônica depois
de mais de 70 senadores discursarem por quase 24 horas, Antônio Anastasia defender seu
relatório e José Eduardo Cardoso fazer a última defesa da presidente. Todos, apesar de a
derrota do governo ser quase certa, aguardavam ansiosamente. O resultado foi divulgado no
painel eletrônico: Dilma acabava de ser afastada por até 180 dias de suas funções.



A comemoração foi contida. Muitas entrevistas coletivas repercutiam o acontecimento. Renan

explicou os próximos passos. A então presidente e o futuro presidente interino seriam
notificados ainda naquela manhã.

Fui para a frente do Palácio do Planalto, outro palco histórico, que ainda se encontrava vazio.
Pouco tempo depois, um grande número de pessoas se aglomerou. Os manifestantes diziam
estar acontecendo um golpe no Brasil. Por volta das 1Oh,chegou o ex-presidente Lula. Muitos
choravam.

Dentro do Palácio do Planalto, Dilma assinava o termo de seu afastamento e se encaminhava
para cumprimentar e discursar à multidão. Uma imagem muito simbólica foram os funcionários
do Palácio que se enfileiraram nas janelas do prédio e prestavam uma espécie de homenagem.
O momento máximo de euforia foi na passagem de Dllma. Filmando tudo, pude perceber um
certo abatimento na figura da presidente recém afastada. Pessoas ofereciam flores e cartazes.
O discurso não fugiu muito do que ela estava insistentemente declarando: dizia ser vítima de
uma injustiça, de uma traição.

O desfecho final desta história aconteceu às quatro da tarde. De volta ao Palácio do Planalto,
Michel Temer dava posse aos novos ministros. Acontecia um pequeno protesto contra e a favor
ao novo Go\lerno.. Atravé.~d.QZO.Qm da filmad_or~via tCLdaa mQvimentaç_ão_ cta.ntrCLdo. R~áciQ.
Acompanhava pela televisão, no celular, o discurso do agora presidente interino Michel Temer.
Em pouco tempo as pessoas, dentro e fora do palácio, se dispersaram.

Dediquei a sexta-feira para conhecer melhor Brasília, fui aos principais pontos turísticos da
cidade- e-dc:ralto· de-torre-de-TV, que tem uma bela visão da capital, pude; contemplando--a
vista, de alguma forma agradecer àquela cidade por ter me proporcionado tantos momentos
inesquecíveis em pouco espaço de tempo. Brasília, sem dúvida, foi um marco na minha vida.
Passei de aspirante à jornalista. O terno simbolizou esta passagem e tive a certeza de que
estou no caminho certo - o jornalismo: rascunho dos fatos que no futuro serão parte da
História.

*Afonso Henlique Marangoni tem 20 anos, é estudante de Jornalismo na Faculdade Cásper
Ubero, em São Paulo. Nasceu e viveu em Guaranésia, Minas Gerais. Foi finalista da Olimpfada
Brasileira de Língua Portuguesa em 2010. Em 2011 e 2013 foi medalhista na Olimpíada
Nacional em História do Brasil promovida pela UNICAMP: Fez curso de audiovisual· e
desenvolveu um documentário contando a história de sua cidade natal. Desde a infância
demonstrou um interesse especial por história e jornalismo. ~ membro da cadeira 24 da
Academia Guaranesiana Infanta-juvenil de Letras.

Link curto: http://brasileiros.corn.br/jvZrG·



Câmara Municipal d~ Guaranésia
Protocolo nº: ~Cci 1 CÂMARAMUNICIPALDEGUARANÉSIA

Minas Gerais

Guaranésia, 12 de julho de 2016

Requerimento Nº 35 /2016/Legislativo
Assunto: Solicitação Faz

À
Mesa Diretora
Gestão 2015/2016

ii'TÁRIA foA 4ÂMARA

Venho por este solicitar que seja concedida MOÇÃO DE PESAR à família do Sr.
PEDRO PAULO DA SILVEIRA, pelo motivo de seu falecimento, rogando à Deus que os
conforte nesta hora tão difícil.

Gostaria de contar com o apoio dos Nobres Vereadores para aprovação deste

Requerimento.

Sem mais agradeço, e renovo votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



GAMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
Minas Gerais

Guaranésia, 16 de agosto de 2016

Requerimento: Nº 38/2016
Assunto: Solicitação Faz

Exmo Sr.
Presidente - Gestão 2015/2016
Srs. Vereadores
Câmara Municipal de Guaranésia.

O vereador que esta assina vem requerer que seja enviada Moção de Pesar a família da

senhora Elizabeth das Dores da Silva pelo motivo de seu falecimento, rogando a Deus que os conforte

nesta hora tão dificil.

Gostaria de contar com o apoio dos nobres Vereadores para aprovação deste requerimento.

Sem mais para o momento, agradeço e renovo votos de elevada estima e distinta

consideração.

Atenciosamente, ri
1::
J t,,
I~

ISMAEL. D~.;.' ILV A SANTOS
/ébreador/~-v•ã2013/2016

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

www.camaraguaranesia.mg.gov .br

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



-.,dmara Municipal de Guaranésia
Protocolo nº: 1 1 3<õ
Nº de folhas: 1? 1
·~0'"'19.i~--~m....!.9ªL~lJf ....Hs.:~v
. . . -~-~ 1 . . . 4:::: ·I~-==:-~esp-õrisltvel ' ,,•.•..,,..•,." GAMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Minas Gerais
Guaranésia, 1Ode agosto de 2016

Requerimento:Nº 37/2016
Assunto: SolicitaçãoFaz

Exmo Sr.
Presidente - Gestão 2015/2016
Srs. Vereadores
CâmaraMunicipal de Guaranésia.

O vereador que esta assina vem requerer que seja enviada Moção de Pesar a família da

senhora Elizabeth Cristina Damas Medeiros pelo motivo de seu falecimento, rogando a Deus que os

conforte nesta hora tão dificil.

Gostaria de contar com o apoio dos nobres Vereadores para aprovação deste requerimento.

Sem mais para o momento, agradeço e renovo votos de elevada estima e distinta

consideração.

Atenciosamente,
..-------···-·········

o t:'

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

www .camaraguaranesia.mg.gov.br

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
Mínas Gerais

Guaranésia, 9 de setembro de 2016

Requerimento Nº 143 /2016/Legislativo
Assunto: Solicitação Faz

À
Mesa Diretora
Gestão 2015/2016

Càrnara Municipal ds Guarenésia
Protocolo nº: ~.\~
Nº de folhas:e 1
;~f'~1bidoem;{) cUP=- .1-~-~

Venho por este solicitar que seja concedida MOÇÃO DE APLAUSOS_ao GRUPO

DE TEATRO E DANÇA MÁSCARAS, pela realização do FETEG 1° ATO (Festival de
Teatro de Guaranésia).

Gostaria de contar com o apoio dos Nobres Vereadores para aprovação deste
Requerimento.

Sem mais agradeço, e renovo votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

__ .,....,,._Votaçãov1v 1' L--1\,

1O •..Votos a Favor
----Votos Contra
-----Abstençãoi@;~~t ,lc:'

SECRETÁRIA DA CÂMARA

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507/ 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSJA
Minas Gerais

Requerimento:Nº 44/2016
Assunto: SolicitaçãoFaz

Exmo Sr.
Presidente - Gestão 2015/2016
Srs, Vereadores
CâmaraMunicipal de Guaranésia.

Guaranésia, 20 de setembro de 2016.

T-=;.. Votação ~"' , t 1t·
· 'J Votos a Favor

___ ,,...,_,••.Votos Contra

. _ ~~tenJ~P(/,_,

O vereador que esta assina vem requerer que seja enviada Moção de Aplausos a todos os

participantes do Desfile em comemoração aos 115 anos de Emancipação Político Administrativa de

Guaranésia, incluindo as escolas do município, comércios, associações, entidades, indústrias e fanfarras

de outras cidades que aqui se fizeram presentes abrilhantando este desfile.

Gostaria de contar com o apoio dos nobres Vereadores para aprovação deste requerimento.

Sem mais para o momento, agradeço e renovo votos de elevada estima e distinta

consideração.

Atenciosamente,

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

CEP 37810-000
Guaranésia / MG

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

www .camaraguaranesía.mg.gov .br



Guaranésia, 26 de setembro de 2016

Requerimento N°_$/2016/Legislativo
Assunto: Solicitação Faz Cfü!iara Municipald,~GuaranAsi~·

Pro~-:.:co!onº: t loi °\
Ne de folhas: o l
R,~--.J.Jid0~m~~

À
Mesa Diretora
Gestão 2015/2016

Venho por este solicitar que seja concedida MOÇÃO DE PESAR à família da Sr.
URIAS DA SILVEIRA, pelo motivo de seu falecimento, rogando à Deus que os conforte

nesta hora tão difícil.
Gostaria de contar com o apoio dos Nobres Vereadores para aprovação deste

Requerimento.

Sem mais agradeço, e renovo votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

-.....;;;;---Votação ,,;,.,;1· L A-
A O Votos a Favor

----Votos Contra
-1 J..1.~~~ten~-,9_

: J<$-:7~?d-~' :
SECRETARIA DA êJJMARA

. /

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
Minas Gerais

Guaranésía, 26 de setembro de 2016

Requerimento Nº ltS" /2016/Legislativo
Assunto: Solicitação Faz

À
Mesa Diretora
Gestão 2015/2016

Câmara Municipal d?.Guaranésia
Protocoío nº: \ \°I~
Nº de folhas: o 1

~={pr1bido,g_m~~J;
•.,.;.•;:;:/·'l'

Venho por este solicitar que seja concedida MOÇÃO DE PESAR à família da Sra.
MARIA JOSÉ BARROS DIAS, pelo motivo de seu falecimento, rogando à Deus que os

conforte nesta hora tão difícil.

Gostaria de contar com o apoio dos Nobres Vereadores para aprovação deste

Requerimento.

Dona Lila, como era carinhosamente chamada é, juntamente com a Sra. Martha
Ribeiro Alves, autora do Hino a Guaranésia.

Sem mais agradeço, e renovo votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

---Votaça-o v ~,·e A) ? <
•

1
J Votosa Favor

-----Votos Contra
-Abstenção/:2::;-,o3 l ;{.,t >

1 e )

..·1,;:;;_..,~·..,. __.....~

/\
l
1r
Í

SECRETÁRIA DA CÂMARA

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia.asjur@hotmail.com

CEP 37810-000
Guaranésia / MG



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
Minas Gerais

Guaranésia, 30 de agosto de 2016

Requerimento:Nº 41/2016
Assunto: SolicitaçãoFaz

Exmo Sr.
Presidente - Gestão 2015/2016
Srs. Vereadores
CâmaraMunicipal de Guaranésia.

- - -VotaÇão vv t cn'
_ -~e ..,_Votosa Favor
- -. VotosContra
--:-:-.3-,"°"..-~-=.~:e~~Q__:z:t7~·
SECRETÁRIA DA~C--::'Â_M_A-=-RA--

O vereador que esta assina vem requerer que seja enviada Moção de Pesar a família da

senhora Romana Maria Souza Franco pelo motivo de seu falecimento, rogando a Deus que os conforte

nesta hora tão difícil.

Gostaria de contar com o apoio dos nobres Vereadores para aprovação deste requerimento.

Sem mais para o momento, agradeço e renovo votos de elevada estima e distinta

consideração.

Atenciosamente,

Praça Dona Sinhá, 269
Centro - Caixa Postal, 31

Telefax (Secretaria): (35) 3555.3507 / 3508
e-mail: camaraguaranesia. asjur@hotmail.com
www .camaraguaranesia.mg.gov. br

CEP 37810-000
Guaranésia / MG
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