
 
 

VALTER: 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) Reunião Ordinária  
GESTÃO 2017-2018                   Dia: 04/JULHO/2017               Horário: 19:30 horas 

 

1. TIAGO: Comunico ao Sr. Presidente que vereadores já assinaram o Livro de Presença 
anteriormente ao início desta Sessão.   

 

2. VALTINHO: 1º Secretário, favor fazer a chamada dos vereadores. 
 

3. TIAGO: Chamada. 
1. ANTÔNIO PASCOALINI            

(    ) Presente    (   ) Faltou     (     ) Justificou       
2. DONIZETE DELORENZO RIBEIRO DO VALLE 

(    ) Presente    (   ) Faltou     (     ) Justificou  
3. FELIPE NARDI LAUDADE 

(    ) Presente   (   ) Faltou     (    ) Justificou            
4. GERALDO DA SILVEIRA FILHO 

(    ) Presente    (   ) Faltou     (    ) Justificou 
5. JOSÉ OSMAR DA COSTA JÚNIOR 

(    ) Presente    (   ) Faltou     (    ) Justificou 

6. LUIZ ALBERTO SILVA DE SOUZA 
(    ) Presente    (   ) Faltou     (    ) Justificou 
7. NARCISO FERREIRA 

(    ) Presente    (   ) Faltou     (    ) Justificou 
8. OSMAR ANTÕNIO 

(    ) Presente    (   ) Faltou     (    ) Justificou 
9. SILVIO GONÇALVES RIBEIRO DIAS                               

(    ) Presente    (   ) Faltou     (     ) Justificou  
10. TIAGO DA SILVEIRA 

(    ) Presente    (   ) Faltou     (     ) Justificou  
11. VALTER MARTINS 

        (    ) Presente    (   ) Faltou     (     ) Justificou 
 

4. VALTINHO: Quorum conferido declaro aberta a presente sessão. 
 

5. VALTINHO: Solicito ao 1º Secretário que proceda a leitura da relação de correspondências 
recebidas. 

 

6. TIAGO: A correspondência encontra-se a disposição dos vereadores e cidadãos nesta 
Secretaria. 

( Tiago: Ler Ofício na integra) 
- Ofício do Prefeito Municipal senhor Laércio Cintra Nogueira encaminhando o Projeto 
de Lei Nº 53/2017, afirmando que estão em fase de finalização de elaboração os 
projetos envolvendo os seguintes assuntos: SIM – Serviço de Inspeção Municipal e 
Centro de Proteção Animal, das quais serão apresentados até a próxima reunião 
ordinária da Casa.  

 
- Convite  do Fóruns Regional convidando esta Casa para participar da nova fase dos 
Fóruns Regionais de Governo a realizar-se no dia 06/07/17 em São Paulo.  

 
 

TIAGO: VAMOS AGORA PARA APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO DE 
INDICAÇÕES PROTOCOLADAS NESTA SECRETARIA:  

 
 

7. TIAGO: Indicação N° 89/2017 de autoria dos Vereadores José Osmar da Costa Júnior, 
Narciso Ferreira, Osmar Antonio e Valter Martins que sugerem ao Executivo Municipal 
que realize reforma  e ampliação do Velório Municipal.  
   



8. TIAGO: Vereadores José Osmar, Narciso Ferreira, Osmar Antonio e Valter Martins 
gostariam de fazer defesa de sua Indicação? (Aguardar o vereador autor em sua 
defesa e algum outro vereador se pedir a palavra para comentar sobre a matéria) 

 

9. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N° 89/2017. 
Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. (Valtinho: proceder a 
votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

10. VALTINHO: A votação única da Indicação N° 89/2017 ficou assim definida: ______ votos 
a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

11. TIAGO: Indicação N° 90/2017 de autoria dos Vereadores José Osmar da Costa Júnior, 
Narciso Ferreira, Osmar Antonio e Valter Martins que sugerem ao Executivo Municipal 
estudos para construir um calçadão no trecho entre a  Escola Estadual Carvalho Brito e 
Piscina ( Praça Dr. João Bento) na Rua Júlio Tavares no trecho que interliga a Rua 
Tiradentes com a Rua Maria Guimarães Fragoso. 
   

12. TIAGO: Vereadores José Osmar, Narciso, Osmar Antonio e Valter Martins gostariam de 
fazer defesa de sua Indicação? (Aguardar o vereador autor em sua defesa e algum 
outro vereador se pedir a palavra para comentar sobre a matéria) 

 

13. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N° 90/2017. 
Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. (Valtinho: proceder a 
votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

14. VALTINHO: A votação única da Indicação N° 90/2017 ficou assim definida: ______ votos 
a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

15. TIAGO: Indicação N° 91/2017 de autoria do Vereador Osmar Antonio que solicita ao 
Executivo Municipal que a sede da extinta AFRAGA seja transferida por tempo 
indeterminado para uso da nova Associação dos Cavaleiros e Muladeiros Amigos de 
Guaranésia. 
   

16. TIAGO: Vereador Osmar Antonio gostaria de fazer defesa de sua Indicação? (Aguardar 
o vereador autor em sua defesa e algum outro vereador se pedir a palavra para 
comentar sobre a matéria) 

 

17. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N° 91/2017. 
Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. (Valtinho: proceder a 
votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

18. VALTINHO: A votação única da Indicação N° 91/2017 ficou assim definida: ______ votos 
a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 

19. TIAGO: Indicação N° 92/2017 de autoria do Vereador Osmar Antonio que solicita ao 
Executivo Municipal que proceda a retirada do restante de uma árvore da qual já foi 
cortada, restante parte de seu tronco e raiz na Rua Vereador Roque Delorenzo, próximo 
a Escola Municipal Olavo Vilas Boas. 
   

20. TIAGO: Vereador Osmar Antonio gostaria de fazer defesa de sua Indicação? (Aguardar 
o vereador autor em sua defesa e algum outro vereador se pedir a palavra para 
comentar sobre a matéria) 

 

21. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N° 92/2017. 
Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. (Valtinho: proceder a 
votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 



22. VALTINHO: A votação única da Indicação N° 92/2017 ficou assim definida: ______ votos 
a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

23. TIAGO: Indicação N° 93/2017 de autoria do Vereador Felipe Nardi Laudade que solicita 
ao Executivo Municipal que através de um levantamento técnico seja feita a sinalização 
de trechos da Avenida Deputado Humberto de Almeida próximo a Serralheria Bom 
Jesus. (Acesso a Rua Arlindo Inácio Quirino) 

 
 

24. TIAGO: Vereador Felipe Laudade, gostaria de fazer defesa de sua Indicação? (Aguardar 
o vereador autor em sua defesa e algum outro vereador se pedir a palavra para 
comentar sobre a matéria) 

 

25. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N° 93/2017. 
Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. (Valtinho: proceder a 
votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

26. VALTINHO: A votação única da Indicação N° 93/2017 ficou assim definida: ______ votos 
a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 

27. TIAGO: Indicação N° 94/2017 de autoria do Vereador Felipe Nardi Laudade que solicita 
ao Executivo Municipal estudo técnico visando mais segurança no trânsito de veículos no 
entroncamento as Ruas Luis Heluany, Lucas Alves da Silva e Rua Dr. Alberto José 
Alves.  

 

28. TIAGO: Vereador Felipe Laudade, gostaria de fazer defesa de sua Indicação? (Aguardar 
o vereador autor em sua defesa e algum outro vereador se pedir a palavra para 
comentar sobre a matéria) 

 

29. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N° 94/2017. 
Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. (Valtinho: proceder a 
votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

30. VALTINHO: A votação única da Indicação N° 94/2017 ficou assim definida: ______ votos 
a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

31. TIAGO: Requerimento N° 18/2017 de autoria do Vereador Valter Martins que solicita que 
seja enviada em nome de todos os vereadores desta Casa, Moção de Pesar à família do 
ex vereador Antonio Carlos de Oliveira pelo falecimento de sua esposa Sebastiana 
Modesto de Oliveira pedindo a Deus que os console nesta hora tão difícil.  

 

32.  TIAGO: Vereador Valtinho, gostaria de fazer defesa de seu Requerimento? (Aguardar o 
vereador autor em sua defesa e algum outro vereador se pedir a palavra para 
comentar sobre a matéria) 

 

33. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento N° 
18/2017. Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. (Valtinho: 
proceder a votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

34. VALTINHO: A votação única do Requerimento N° 18/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 
 
 
 
 
 

TIAGO: VAMOS PARA APRESENTAÇÃO DO SEGUINTE PROJETO: 
 
 
 



35. TIAGO: Projeto de Decreto Legislativo Nº 03 de 04 de julho de 2017, que aprova Título de 
Cidãdo Guaranesiano ao senhor Pedro Arcângelo Borges. Autoria: vereador Geraldo da 
Silveira Filho. 

 

36. VALTINHO: Encaminho o projeto para a Comissão Especial apreciar. 

 

37. TIAGO: Projeto de Lei Nº 53 de 03 de Julho de 2017, que doa lote de terreno a Loja 
Maçônica Paz, Harmonia e Concórdia 297.  

 

38. VALTINHO: Encaminho o projeto para a Comissão Permanente de Legislação, justiça e 
Redação e Comissão de Obras, Meio Ambiente e Serviços Públicos Municipais  apreciar. 

 

39. TIAGO: Projeto de Lei Nº 54 de 03 de Julho de 2017, que altera a Lei Municipal Nº 1956 
de 24/01/2014, que dispõe sobre o Plano Plurianual do período de 2014/2017, altera a Lei 
Municipal Nº 2060 de 30/08/2016 que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei 
Orçamentária de 2017 e autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento fiscal do 
exercício de 2017. 

 
 

40. VALTINHO: Encaminho o projeto para a Comissão Permanente de Legislação, justiça e 
Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas  apreciar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIAGO: VAMOS PARA VOTAÇÃO ÚNICA DOS SEGUINTES PROJETO 
 

 
 

41. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 50 de 27 de junho de 2017, que dispõe 
sobre denominação de rua no município de Guaranésia, estado de Minas Gerais. Autoria: 
vereador José Osmar da Costa Júnior. Situação atual: Rua 01 – Jardim dos Ipês – Nova 
Situação: Rua Altino Ferreira. 
 

42. TIAGO: Leitura do parecer ao Projeto de Lei Nº 50/2017. 

 

43. VALTINHO: Algum vereador deseja se pronunciar quanto ao projeto em Pauta? (Valtinho: 
aguardar se houver pronunciamento e discussão do projeto) 

 

44. VALTINHO: Vamos agora para a votação única do Projeto de Lei N° 50/2017. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

45. VALTINHO: A votação única do Projeto de Lei N° 50/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

46. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 51 de 27 de junho de 2017, que dispõe 
sobre denominação de rua no município de Guaranésia, estado de Minas Gerais. Autoria: 
vereador José Osmar da Costa Júnior. Situação atual: Rua 07 – Jardim dos Ipês – Nova 
Situação: Rua Vitor dos Santos. 

 

47. TIAGO: Leitura do parecer ao Projeto de Lei Nº 51/2017. 

 

48. VALTINHO: Algum vereador deseja se pronunciar quanto ao projeto em Pauta? (Valtinho: 
aguardar se houver pronunciamento e discussão do projeto) 

 

49. VALTINHO: Vamos agora para a votação única do Projeto de Lei N° 51/2017. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 



50. VALTINHO: A votação única do Projeto de Lei N° 51/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

51. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 52 de 27 de junho de 2017, que dispõe 
sobre denominação de rua no município de Guaranésia, estado de Minas Gerais. Autoria: 
vereador José Osmar da Costa Júnior. Situação atual: Rua 05 – Jardim dos Ipês – Nova 
Situação: Rua José Aprígio Soares. 

 

52. TIAGO: Leitura do parecer ao Projeto de Lei Nº 52/2017. 

 

53. VALTINHO: Algum vereador deseja se pronunciar quanto ao projeto em Pauta? (Valtinho: 
aguardar se houver pronunciamento e discussão do projeto) 

 

54. VALTINHO: Vamos agora para a votação única do Projeto de Lei N° 52/2017. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

55. VALTINHO: A votação única do Projeto de Lei N° 52/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
 
 
 

TIAGO: VAMOS PARA SEGUNDA VOTAÇÃO DO SEGUINTE PROJETO 
 

56. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 35 de 12 de abril de 2017, que estabelece 
as Diretrizes Gerais para elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município para o 
exercício de 2018. (LDO). Autoria: Executivo Municipal. (Com Emendas Aprovadas) 

 

57. TIAGO: Dispensa da leitura do parecer ao Projeto de Lei Nº 35/2017. 

 
 

58. VALTINHO: Algum vereador deseja se pronunciar quanto ao projeto em Pauta? (Valtinho: 
aguardar se houver pronunciamento e discussão do projeto) 

 
 

59. VALTINHO: Vamos agora para a 2ª votação do Projeto de Lei N° 35/2017. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 
 

 

60. VALTINHO: A 2ª votação do Projeto de Lei N° 35/2017 ficou assim definida: ______ votos 
a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

61. TIAGO: Dispensa da leitura do Substitutivo Projeto de Lei Nº 46 de 02 de junho de 2017, 
que propõe Emenda Aditiva ao art. 164 “B” da Lei Orgânica Municipal criando parágrafo 
único onde “veda o recebimento de resíduos sólidos de outros municípios, seja para fins 
de tratamento ou de disposição final”, proposta pelos vereadores: Felipe Laudade, Antonio 
Pascoalini, Valter Martins, Luiz Alberto, Narciso Ferreira, José Osmar, Osmar Antonio, 
Geraldo da Silveira e Donizete Delorenzo.   

 

62. TIAGO: Dispensa da leitura do parecer do Projeto de Lei Nº 46/2017. 

 
 

63. VALTINHO: Algum vereador deseja se pronunciar quanto ao projeto em Pauta? (Valtinho: 
aguardar se houver pronunciamento e discussão do projeto) 

 
 

64. VALTINHO: Vamos agora para a 2ª votação do Projeto de Lei N° 46/2017. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 



65. VALTINHO: A 2ª votação do Projeto de Lei N° 46/2017 ficou assim definida: ______ votos 
a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
 

66. VALTINHO: Convido o Sr. Pedro Arcângelo Borges para explanar na Tribuna Livre quanto 
ao assunto: “Caminhos e Meio Ambiente”. Sr. Pedro seja bem vindo. O Sr. tem 5 minutos 
para a explanação e não poderá dirigir nenhum questionamento verbal aos vereadores. 
Caso haja questionamentos, favor protocolar na Secretaria.  

 
 

67. VALTINHO: A palavra está franqueada primeiramente aos membros da Mesa Diretora, 
seguindo a ordem:  

 

1° - Presidente   2º - Vice- Presidente 3° - 1° Secretário  4° - 2º Secretário 5° - Demais Vereadores. 
 

68. VALTINHO: Declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


