
 

 
VALTER: 32ª (TRIGÉSIMA SEGUNDA) Reunião Ordinária  

GESTÃO 2017-2018                   Dia: 12/SETEMBRO/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. Obs: 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. 

- A Prefeitura Municipal de Guaxupé através da Secretaria de Esporte e Turismo, 
convida esta Casa de Leis para participar da 22ª Reunião do Conselho Estadual de 
Cultura que acontecerá nos dias 13 e 14 de setembro de 2017, às 15 horas no Teatro 
Municipal Arlete Souza Mendes, e do 1º Seminário do Projeto Tudo começa pela 
Cultura, nos mesmos dias e local. 
- O Governador do estado de Minas Gerais, senhor Fernando Pimentel convida os 
vereadores desta Casa para cerimônia de inauguração das Obras de Melhoramento e 
pavimentação da rodovia LMG-743, trecho Carmo do Paranaíba distrito de Quintinos. 
- O Presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Conselheiro Cláudio Couto 
Terrão, convida a todos para a cerimônia de entrega de Colar do Mérito da Corte de 
Contas, Ministro José Maria de Alkmim, a ser realizada no dia 21 de setembro de 
2017, às 17:00 horas, no Auditório Vivaldi Moreira no Tribunal de Contas do estado 
de Minas Gerais. 
- Ministério da Educação e Fundo Nacional de Desenvolvimento da educação 
informa liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação nos seguintes 
valores: R$ 1.470,00; R$4.110,00; R$890,00; R$4.380,00; R$1.860,00;e R$3.710,00 



 
TIAGO: VAMOS AGORA PARA APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO DE 

INDICAÇÕES PROTOCOLADAS NESTA SECRETARIA: 

 
 

8. TIAGO: Indicação N° 111/2017 de autoria do Vereador Tiago da Silveira que solicita ao 
Executivo Municipal que viabilize meios de informar e apoiar a população contra o surto 
de mosquitos e pernilongos.  

 

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°111/2017. 
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° 111/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

12. TIAGO: Requerimento N° 25/2017 de autoria do Vereador Felipe Nardi Laudade que 
solicita que seja enviada Moção de Aplausos ao Grupo Máscaras pela realização do 

festival de Teatro de Guaranésia – FETEG 2º Ato, durante as comemorações de 
aniversário de nossa cidade.  

 

13. 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) 

 

14. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única Requerimento N°25/2017. 
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 do Requerimento N° 25/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

16. TIAGO: Requerimento N° 26/2017 de autoria do Vereador Felipe Nardi Laudade que 
solicita que seja enviada Moção de Aplausos a Fanfarra da Escola Estadual Alice Autran 
Dourado pelas brilhantes apresentações em diversas cidades da região apresentando 
nossa cidade em desfiles cívicos.  

 
 

17. 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) 

 

18. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única Requerimento N°26/2017. 
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 do Requerimento N° 26/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 

 
 

 
TIAGO: VAMOS PARA APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES PROJETOS: 

 
 



20. TIAGO: Apresentação do Projeto de Lei Nº 74 de 11 de setembro de 2017, que autoriza 
pagamento de diária e adiantamento aos agentes políticos municipais. Autoria Executivo 
Municipal. 
 

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

 
 

22. TIAGO: Apresentação do Projeto de Lei Complementar Nº 75 de 11 de setembro de 
2017, que acrescenta dispositivo na Lei Complementar Nº 06/2005 e dá outras 
providências. Autoria Executivo Municipal. 
 
 

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

 

 
 

TIAGO: VAMOS PARA A PRIMEIRA VOTAÇÃO  DOS SEGUINTES PROJETOS 
 
 
 
 

24. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 66 de 29 de agosto de 2017, que altera 
dispositivo d Lei municipal Nº 1.206 de 15/08/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos de 
Guaranésia) e dá outras providências. Autoria Executivo Municipal. 

 
 

25. TIAGO: Leitura do parecer ao Projeto de Lei Nº 66/2017. 

 

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

 

27. VALTINHO: Vamos agora para a 1ª votação única do Projeto Lei N°66/2017. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

28. VALTINHO: A 1ª votação do Projeto de Lei N° 66/2017 ficou assim definida: ______ votos 
a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

29. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 67 de 29 de agosto de 2017, que institui o 
Programa de incentivo à regularização fiscal no município de Guaranésia e dá outras 
providências. Autoria Executivo Municipal. 
 

30. TIAGO: Leitura do parecer ao Projeto de Lei Nº 67/2017. 

 

31. TIAGO: Leitura da Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Nº 67/2017 de autoria do 
vereador Felipe Nardi Laudade, presidente da Comissão permanente de Legislação, 
Justiça e Redação Final. 

 

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 Projeto de Lei 
Nº 67/17. 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 Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Nº 67/17 ficou 
assim definida: ______ a favor, _____ contra _______ abstenções. 

 

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

 



37. VALTINHO: Vamos agora para a 1ª votação do Projeto de Lei N° 67/2017. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

38. VALTINHO: A 1ª votação do Projeto de Lei N° 67/2017 ficou assim definida: ______ votos 
a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

39. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 70 de 05 de setembro de 2017, qie 
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.Autoria 
executivo Municipal.Valor: R$ 70.000,00. (revitalização de Praça no residencial JR e 
manutenção efetiva nas estradas vicinais)  

 

40. TIAGO: Leitura do parecer ao Projeto de Lei Nº 70/2017. 

 
 

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

 

42. VALTINHO: Vamos agora para a 1ª votação única do Projeto Lei N°70/2017. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

43. VALTINHO: A 1ª votação do Projeto de Lei N° 70/2017 ficou assim definida: ______ votos 
a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

44. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 71 de 05 de setembro 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.Autoria 
Executivo Municipal. Valor: R$ 55.000,00 (Aquisição de medicamentos para distribuição na 
Farmácia Básica) 

 

45. TIAGO: Leitura do parecer ao Projeto de Lei Nº 71/2017. 

 

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

 

47. VALTINHO: Vamos agora para a 1ª votação única do Projeto Lei N°71/2017. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

48. VALTINHO: A 1ª votação do Projeto de Lei N° 71/2017 ficou assim definida: ______ votos 
a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

49. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 72 de 05 de setembro de 2017, que 
autoriza o Município de Guaranésia a contratar com o Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais S/A – BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras 
providências. Autoria Executivo Municipal. (Aquisição de moto niveladora e dois 
caminhões) 

 

50. TIAGO: Leitura do parecer ao Projeto de Lei Nº 72/2017. 

 

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 única do Projeto Lei N°72/2017. 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 N° 72/2017 ficou assim definida: ______ votos 
a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

54. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 73 de 05 de setembro de 2017, que 
autoriza o Município de Guaranésia a contratar com o Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais S/A – BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras 
providências. Autoria Executivo Municipal. (Pavimentação de vias públicas ainda não 
asfaltadas) 

 

55. TIAGO: Leitura do parecer ao Projeto de Lei Nº 73/2017. 

 

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 1ª votação única do Projeto Lei N°73/2017. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

58. VALTINHO: A 1ª votação do Projeto de Lei N° 73/2017 ficou assim definida: ______ votos 
a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
 

59. Convido o Sr. Pedro Arcângelo Borges para explanar na Tribuna Livre quanto ao assunto: 
“Revisão de Demissão.” 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.  

 

60. 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. 
 

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


