
 
 

VALTER: 25ª (VIGÉSIMA QUINTA) Reunião Ordinária  
GESTÃO 2017-2018                   Dia: 25/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.  

 
 

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. 
 

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

 

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

- Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da educação informa 
liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do 
Fundo Nacional do desenvolvimento da educação.  
 
 

 
TIAGO: VAMOS AGORA PARA APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO DE 

INDICAÇÕES PROTOCOLADAS NESTA SECRETARIA:  

 
 

8. TIAGO: Indicação N° 98/2017 de autoria do Vereador Tiago da Silveira que solicita ao 
Executivo Municipal que através da Secretaria de Obras faça a colocação das lajotas de 
concretos nos trechos das vias públicas necessitadas.  
 

9. VALTINHO: Vereador Tiago, 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) 

 



10. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N°98/2017. 
Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. (Valtinho: proceder a 
votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

11. VALTINHO: A votação única da Indicação N° 98/2017 ficou assim definida: ______ votos 
a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

12. TIAGO: Indicação N° 99/2017 de autoria do Vereador Tiago da Silveira que solicita ao 
Executivo Municipal que encaminhe Projeto de Lei que autorize a remoção de carros e 
carcaças abandonadas nas vias públicas do município de Guaranésia.  
  

13. VALTINHO: Vereador Tiago, 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) 

 

14. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N°99/2017. 
Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. (Valtinho: proceder a 
votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

15. VALTINHO: A votação única da Indicação N° 99/2017 ficou assim definida: ______ votos 
a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

16. TIAGO: Indicação N° 100/2017 de autoria do Vereador Valter Martins que sugere ao 
Executivo Municipal que seja implantado no Município o Projeto Show na Praça, no 
sentido de dar espaço aos eventos e artistas locais de todos os estilos.  
 

17. TIAGO: Vereador Valtinho, 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) 

 

18. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N°100/2017. 
Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. (Valtinho: proceder a 
votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

19. VALTINHO: A votação única da Indicação N° 100/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 

20. TIAGO: Requerimento N° 21/2017 de autoria do Vereador Felipe Nardi Laudade que 
solicita que seja enviada Moção de Pesar à família do Sr. José Rubéns popularmente 
conhecido como Binho Pedreiro pelo motivo de seu falecimento pedindo a Deus que os 
console nesta hora tão difícil.  

 

21.  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) 

 

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

 

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

 

 
 

TIAGO: VAMOS PARA APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES PROJETOS: 
 
 
 



24. TIAGO: Apresentação do Projeto de Lei Complementar Nº 56 de 18 de julho de 2017, que 
altera a Lei Complementar Nº 18 de 15 de outubro de 2008, que dispõe sobre o Estatuto e 
o Plano de Cargos, Carreira e remuneração dos profissionais da educação do magistério 
público do município de Guaranésia. Autoria: Executivo municipal. 

 

25. VALTINHO: Encaminho o projeto para as Comissões da Casa apreciarem. 

 
 

26. TIAGO: Apresentação do Projeto de Lei Nº 57 de 24 de julho de 2017, que altera 
dispositivo da Lei Municipal Nº 1.206 de 15/08/1991 (Estatuto dos Servidores públicos de 
Guaranésia) e dá outras providências. Autoria Executivo Municipal. 

 

27. VALTINHO: Encaminho o projeto para as Comissões da Casa apreciarem. 

 
 

28. TIAGO: Apresentação do Projeto de Lei Nº 58 de 24 de julho de 2017, que altera 
dispositivo da Lei Municipal Nº 1.564 de 08/04/2005 que dispõe sobre a contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos 
termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal de 1988 e dá outras providências. Autoria 
Executivo Municipal. 

 
 

29. VALTINHO: Encaminho o projeto para as Comissões da Casa apreciarem. 

 
 

30. TIAGO: Apresentação do Projeto de Lei Complementar Nº 59 de 24 de julho de 2017, que 
altera dispositivo da Lei Complementar Nº 006/2005 e dá outras providências. Autoria Executivo 
Municipal. 

 

31. VALTINHO: Encaminho o projeto para as Comissões da Casa apreciarem. 

 

32. TIAGO: Apresentação do Projeto de Lei Nº 60 de 24 de julho de 2017, que autoriza 
abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do exercício de 2017 do município de 
Guaranésia em favor do Executivo Municipal e dá outras providências. Valor:R$ 300.000,00. 
(despesas Médicas e aquisição de medicamentos específicos da Atenção Básica). Autoria 
Executivo Municipal. 

 

33. VALTINHO: Encaminho o projeto para as Comissões da Casa apreciarem. 

 
 

34. TIAGO: Apresentação do Projeto de Lei Nº 61 de 24 de julho de 2017, que autoriza 
abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do exercício de 2017 do município de 
Guaranésia em favor do Executivo Municipal e dá outras providências. Valor:R$ 240.000,00. 
(acréscimo do valor estimado devido a necessidade de apoio mais efetivo). Autoria Executivo 
Municipal. 

 

35. VALTINHO: Encaminho o projeto para as Comissões da Casa apreciarem. 

 
 

 
 

 

TIAGO: VAMOS PARA A PRIMEIRA VOTAÇÃO DO SEGUINTE PROJETO 
 

36. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 55 de 18 de julho de 2017, que cria o 
Conselho Municipal de Políticas Culturais e dá outras providências. Autoria Executivo Municipal. 

 

37. TIAGO: Leitura do parecer ao Projeto de Lei Nº 55/2017. 

 
 

38. TIAGO: Leitura da Emenda Modificativa ao art. 2º do Projeto de Lei Nº 55/2017, proposta 
pelo vereador Felipe Nardi Laudade presidente da Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final. 

 



39. VALTINHO: O vereador propositor da Emenda deseja se pronunciar quanto a sua  
proposição? (Valtinho: aguardar o pronunciamento) 

 

40. VALTINHO: Algum vereador deseja se pronunciar quanto a Emenda apresentada? 
(Valtinho: aguardar se houver pronunciamento e discussão do projeto) 
 

41. VALTINHO: Vamos agora para a votação única da Emenda Modificativa ao art. 2º, do 
Projeto de Lei Nº 55/17. Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário a esta 
Emenda. (Valtinho: proceder à votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

42. VALTINHO: A votação única da Emenda Modificativa ao art. 2º do Projeto de Lei Nº 55/17 
ficou assim definida: ______ a favor, _____ contra _______ abstenções. 

 

43. TIAGO: Leitura da Emenda Modificativa ao art. 3º; §3º do Projeto de Lei Nº 55/2017, 
proposta pelo vereador Felipe Nardi Laudade presidente da Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final. 

 

44. VALTINHO: O vereador propositor da Emenda deseja se pronunciar quanto a sua  
proposição? (Valtinho: aguardar o pronunciamento) 

 

45. VALTINHO: Algum vereador deseja se pronunciar quanto a Emenda apresentada? 
(Valtinho: aguardar se houver pronunciamento) 
 

46. VALTINHO: Vamos agora para a votação única da Emenda Modificativa ao art. 3º,§3º do 
Projeto de Lei Nº 55/17. Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário a esta 
Emenda. (Valtinho: proceder à votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

47. VALTINHO: A votação única da Emenda Modificativa ao art. 3º,§3do Projeto de Lei Nº 
55/17 ficou assim definida: ______ a favor, _____ contra _______ abstenções. 

 

48. TIAGO: Leitura da Emenda Modificativa ao art. 4º; inciso IX do Projeto de Lei Nº 55/2017, 
proposta pelo vereador Felipe Nardi Laudade presidente da Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final. 

 

49. VALTINHO: O vereador propositor da Emenda deseja se pronunciar quanto a sua  
proposição? (Valtinho: aguardar o pronunciamento) 

 

50. VALTINHO: Algum vereador deseja se pronunciar quanto a Emenda apresentada? 
(Valtinho: aguardar se houver pronunciamento) 
 

51. VALTINHO: Vamos agora para a votação única da Emenda Modificativa ao art. 4º, inciso 
IX do Projeto de Lei Nº 55/17. Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário a esta 
Emenda. (Valtinho: proceder à votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 
 

52. VALTINHO: A votação única da Emenda Modificativa ao art. 4º, inciso IX do Projeto de Lei 
Nº 55/17 ficou assim definida: ______ a favor, _____ contra _______ abstenções. 

 

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 1ª votação do Projeto de Lei N° 55/2017. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 
 

 

55. VALTINHO: A 1ª votação do Projeto de Lei N° 55/2017 ficou assim definida: ______ votos 
a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
 

56. 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. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


