
 
 

VALTER: 24ª (VIGÉSIMA QUARTA) Reunião Ordinária  
GESTÃO 2017-2018                   Dia: 18/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: Justifico a ausência do vereador Silvio Gonçalves Ribeiro Dias por problemas 
de saúde. Acuso a ausência do vereador Donizete Delorenzo Ribeiro do Valle, por motivo 
de viagem.   
 

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

4. 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 
 

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

 
TIAGO: VAMOS AGORA PARA APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO DE 

INDICAÇÕES PROTOCOLADAS NESTA SECRETARIA:  

 
 

6. TIAGO: Indicação N° 96/2017 de autoria do Vereador Felipe Nardi Laudade que solicita 
ao Executivo Municipal que realize limpeza nas áreas públicas do Bairro 25 de dezembro 
bem como inspeções do Setor de Vigilância em Saúde nos terrenos e quintais 
particulares e também dedetização de bueiros.   

7. VALTINHO: Vereador Felipe, 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) 

 

8. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N°96/2017. 
Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. (Valtinho: proceder a 
votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

9. VALTINHO: A votação única da Indicação N° 96/2017 ficou assim definida: ______ votos 
a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 



10. TIAGO: Indicação N° 97/2017 de autoria do Vereador Felipe Nardi Laudade que solicita 
ao Executivo Municipal recuperação e acompanhamento da área degradada onde se 
localiza nosso aterro controlado 
  

11. VALTINHO: Vereador Felipe, 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) 

 

12. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N°97/2017. 
Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. (Valtinho: proceder a 
votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

13. VALTINHO: A votação única da Indicação N° 97/2017 ficou assim definida: ______ votos 
a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
14. TIAGO: Requerimento N° 19/2017 de autoria do Vereador Felipe Nardi Laudade que 

solicita que seja enviada Moção de Pesar à família do João Lourenço Neto pelo motivo 
de seu falecimento pedindo a Deus que os console nesta hora tão difícil.  

 

15.  VALTINHO: Vereador Felipe, 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) 

 

16. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento N° 
19/2017. Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. (Valtinho: 
proceder a votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

17. VALTINHO: A votação única do Requerimento N° 19/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

18. TIAGO: Requerimento N° 20/2017 de autoria do Vereador Valter Martins que solicita que 
seja enviada Moção de Aplausos a Diretoria do Lions Clube de Guaranésia,que finalizou 
seu trabalho junto ao Clube no último dia 14/07/2017,parabenizando pelo trabalho 
desempenhado, e já aproveitando para felicitar a nova diretoria empossada que dará 
continuidade aos trabalhos.  

 

19.  VALTINHO: Vereador Felipe, 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) 

 

20. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento N° 
19/2017. Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. (Valtinho: 
proceder a votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

21. VALTINHO: A votação única do Requerimento N° 19/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 
 
 

TIAGO: VAMOS PARA APRESENTAÇÃO DO SEGUINTE PROJETO: 
 
 
 

22. TIAGO: Projeto de Decreto Legislativo Nº 04 de 11 de julho de 2017, que aprova Título de 
Cidadão Guaranesiano ao senhor João Gomes de Sá. Autoria: vereador Felipe NArdi 
Laudade. 

 

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



 
 

 

24. TIAGO: Projeto de Lei Nº 55 de 18 de julho de 2017, que cria o Conselho Municipal de 
Políticas Culturais e dá outras providências.  

 
 

25. VALTINHO: Encaminho o projeto para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
apreciar. 

 
 

 
 

 

TIAGO: VAMOS PARA A SEGUNDA VOTAÇÃO DO SEGUINTE PROJETO 
 

26. TIAGO: Dispensa da leitura do 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. Autoria Executivo Municipal. 

 

27. TIAGO: Dispensa da leitura do parecer ao Projeto de Lei Nº 54/2017. 

 
 

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

 
 

29. VALTINHO: Vamos agora para a 2ª votação do Projeto de Lei N° 54/2017. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 
 

 

30. VALTINHO: A 2ª votação do Projeto de Lei N° 54/2017 ficou assim definida: ______ votos 
a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
 

31. 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. 
 

32. VALTINHO: Declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. 
 
 
OBS: Senhores vereadores: 
Favor providenciar as biografias de seus homenageados a receber Título de 
Cidadão guaranesiano até no máximo 25 de julho, (próxima reunião ordinária) para 
que possam ser confeccionadas em tempo, as placas de homenagem. 


