
 
 

VALTER: 27ª (VIGÉSIMA SÉTIMA) Reunião Ordinária  
GESTÃO 2017-2018                   Dia: 08/AGOSTO/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, e dos vereadores José Osmar da Costa Júnior e Narciso Ferreira que estão em 
viagem a Belo Horizonte pleiteando recursos para o Municpipio. 

 
 

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. 

- Convite do senhor Márcio para participação da homenagem ao Padre Monsenhor 
Hilário pela passagem de seus 100. A Missa será realizada no dia 03 de setembro do 
corrente ano, às 15:00 horas na Igreja Matriz de São Sebastião do Paraíso. (Favor 
confirmar presença no evento) 

 
 
 

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

 
 

8. TIAGO: Indicação N° 101/2017 de autoria do Vereador Tiago da Silveira que solicita ao 
Executivo Municipal que através da Secretaria de Obras e Urbanismo e Secretaria do 
Meio Ambiente organize a coleta de lixo domiciliar em Guaranésia e no distrito de Santa 
Cruz da Prata, e que também os responsáveis do Executivo elabora junto a empresa 



responsável pela coleta do lixo um cronograma com dias, local e horário para realização 
dessa coleta, e assim seja distribuindo panfletos em todas as residências com estas 
informações. 
 

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°101/2017. 
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° 101/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

12. TIAGO: Indicação N° 102/2017 de autoria dos Vereadores Tiago da Silveira e Geraldo da 
Silveira Filho que solicitam ao Executivo Municipal que através do Departamento de 
Obras realize uma Operação Tapa Buracos nas ruas do distrito de Santa Cruz da Prata.  
  

13. VALTINHO: Vereadores Tiago e Geraldo, 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) 

 

14. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N°102/2017. 
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° 102/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 
 
 

 
TIAGO: VAMOS PARA APRESENTAÇÃO DO SEGUINTE PROJETO: 

 
 
 

 
 
 

16. TIAGO: Apresentação do Projeto de Lei Nº 65 de 08 de agosto 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 abertura de crédito especial ao 
orçamento fiscal do exercício de 2017. Autoria Executivo Municipal. 

 

17. VALTINHO: Encaminho o projeto para a Comissão de Legislação, Justiça e redação Final 
e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas apreciarem. 

 
 
 
 

TIAGO: VAMOS PARA A VOTAÇÃO ÚNICA  DO SEGUINTE PROJETO 
 
 
 
 

18. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei nº 62 de 01 agosto de 2017 que declara de 
Utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores e Produtoras familiares do Matão 
- Aspro. Autoria Vereador Luiz Alberto Silva de Souza. 

 

19. TIAGO: Leitura do parecer ao Projeto de Lei Nº 62/2017. 

 

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



 

21. VALTINHO: Vamos agora para a  votação única do Projeto de Lei N° 62/2017. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

22. VALTINHO: A votação única do Projeto de Lei N° 62/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
 

 
 

 
 

TIAGO: VAMOS PARA A PRIMEIRA VOTAÇÃO DOS SEGUINTES PROJETOS 
 
 

 

23. TIAGO: Dispensa da leitura 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. 

 

24. TIAGO: Leitura do parecer ao Projeto de Lei Complementar Nº 56/2017. 

 

25. TIAGO: Leitura do parecer emitido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final 
às Emendas propostas ao Projeto de Lei Complementar Nº 56/2017. 

 

26. TIAGO: Leitura da 2ª Emenda Modificativa ao anexo II - Pessoal Administrativo 
Educacional – Provimento Efetivo - do Projeto de Lei Complementar Nº 56, proposta pelo 
vereador Donizete Delorenzo Ribeiro do Valle, membro da Comissão Permanente de 
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. 

 

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

 

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

29. VALTINHO: Vamos agora para a votação única da 2º Emenda Modificativa ao Anexo II, do 
Projeto de Lei Complementar Nº 56/17. Favor se pronunciar o vereador que estiver 
contrário a esta Emenda. (Valtinho: proceder à votação chamando pelo nome de cada 
vereador) 

 

30. VALTINHO: A votação única da 2ª Emenda Modificativa ao Anexo II do Projeto de Lei 
Complementar Nº 56/17 ficou assim definida: ______ a favor, _____ contra _______ 
abstenções. 

31. TIAGO: Leitura da 3ª Emenda Modificativa ao anexo II  - Pessoal Administrativo 
Educacional – Provimento Efetivo - do Projeto de Lei Complementar Nº 56, proposta pelo 
vereador Donizete Delorenzo Ribeiro do Valle, membro da Comissão Permanente de 
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. 

 

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

 

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

34. VALTINHO: Vamos agora para a votação única da Emenda Modificativa ao Anexo II, do 
Projeto de Lei Complementar Nº 56/17. Favor se pronunciar o vereador que estiver 
contrário a esta Emenda. (Valtinho: proceder à votação chamando pelo nome de cada 
vereador) 

 



35. VALTINHO: A votação única da 3ª Emenda Modificativa ao Anexo II do Projeto de Lei 
Complementar Nº 56/17 ficou assim definida: ______ a favor, _____ contra _______ 
abstenções. 

36. TIAGO: Leitura da 4ª Emenda Modificativa – Especialista – Provimento efetivo Habilitação 
- do Projeto de Lei Complementar Nº 56, proposta pelo vereador Donizete Delorenzo 
Ribeiro do Valle, membro da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas. 

 

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

 

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

39. VALTINHO: Vamos agora para a votação única da Emenda Modificativa do Projeto de Lei 
Complementar Nº 56/17. Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário a esta 
Emenda. (Valtinho: proceder à votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

40. VALTINHO: A votação única da 4ª Emenda Modificativa ao Anexo II do Projeto de Lei 
Complementar Nº 56/17 ficou assim definida: ______ a favor, _____ contra _______ 
abstenções. 

41. TIAGO: Leitura da 5ª Emenda Modificativa – Especialista – Provimento efetivo Habilitação 
- do Projeto de Lei Complementar Nº 56, proposta pelo vereador Donizete Delorenzo 
Ribeiro do Valle, membro da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas. 

 

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

 

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

44. VALTINHO: Vamos agora para a votação única da Emenda Modificativa do Projeto de Lei 
Complementar Nº 56/17. Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário a esta 
Emenda. (Valtinho: proceder à votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

45. VALTINHO: A votação única da 5ª Emenda Modificativa do Projeto de Lei Complementar 
Nº 56/17 ficou assim definida: ______ a favor, _____ contra _______ abstenções. 

 
46. TIAGO: Leitura da 6ª Emenda Modificativa – Especialista – Provimento efetivo Habilitação 

- do Projeto de Lei Complementar Nº 56, proposta pelo vereador Donizete Delorenzo 
Ribeiro do Valle, membro da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada 
de Contas. 

 

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

 

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

49. VALTINHO: Vamos agora para a votação única da Emenda Modificativa do Projeto de Lei 
Complementar Nº 56/17. Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário a esta 
Emenda. (Valtinho: proceder à votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

50. VALTINHO: A votação única da 6ª Emenda Modificativa do Projeto de Lei Complementar 
Nº 56/17 ficou assim definida: ______ a favor, _____ contra _______ abstenções. 

 



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

 

52. VALTINHO: Vamos agora para a 1ª votação do Projeto de Lei Complementar N° 56/2017. 
Favor se manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à 
votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

53. VALTINHO: A 1ª votação do Projeto de Lei Complementar N° 56/2017 ficou assim 
definida: ______ votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
 
 
 
 

TIAGO: VAMOS PARA A SEGUNDA VOTAÇÃO DOS SEGUINTES PROJETOS 
 
 
 
 

54. TIAGO: Dispensa da leitura 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. 

 
 

55. TIAGO: Dispensa da leitura do parecer ao Projeto de Lei Nº 60/2017. 

 
 

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

 

57. VALTINHO: Vamos agora para a 2ª votação do Projeto de Lei N° 60/2017. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

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

 

59. TIAGO: Dispensa da leitura 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. 

 

60. TIAGO: Dispensa da leitura do parecer ao Projeto de Lei Nº 61/2017. 

 
 

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

 
 

62. VALTINHO: Vamos agora para a 2ª votação do Projeto de Lei N° 61/2017. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 
 

 

63. VALTINHO: A 2ª votação do Projeto de Lei N° 61/2017 ficou assim definida: ______ votos 
a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

64. VALTINHO: Convido a Sra. Sirlane Aparecida Gomes da Silva para explanar na Tribuna 
Livre quanto ao assunto: referente ao Projeto de Lei Complementar Nº 64/2017 – adicional 
de 20% sobre o vencimento base (Adicional para o exercício no Pronto Atendimento 
Municipal na escala de 12X36). Sra. Sirlane seja bem vinda. A Sra. tem 5 minutos para a 



explanação e não poderá dirigir nenhum questionamento verbal aos vereadores. Caso 
haja questionamentos, favor protocolar na Secretaria.  

 
65. VALTINHO: Convido o Sr. João Batista Ramos Pinto para explanar na Tribuna Livre 

quanto ao assunto: “referente ao corte de insalubridade no Município.” Sr. João Batista 
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.  
 

66. 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. 
 

67. VALTINHO: Declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: AVISO: SENHORES VEREADORES: A HOMENAGEM DE ENTREGA DE 
TÍTULO DE CIDADÃO GUIARANESIANO SERÁ NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017 
ÀS 20:00 HORAS. O LOCAL AINDA SERÁ DEFINIDO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


