
 
 

VALTER: 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) Reunião Ordinária  
GESTÃO 2017-2018                   Dia: 10/OUTUBRO/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 de atas. 
 
 

6. TIAGO: Leitura da 35ª Reunião Ordinária, realizada em 03/09/2017, às 19:30 horas. 
 

7. VALTINHO: Alguma ressalva a fazer? (AGUARDAR). Por não haver nenhuma observação 
declaro aprovada a ata.  

 

8. VALTINHO: Solicito ao 1º Secretário que proceda a leitura da relação de correspondência 
recebida. 

 

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

 

- A família “Ribeiro do Valle” agradece esta Casa de Leis pela manifestação de pesar 
por ocasião do falecimento do senhor João Ribeiro do Valle enviando suas 
condolências representada pela Moção de Pesar aprovada por este Poder 
Legislativo.   
A Câmara Municipal de Arceburgo convida a todos para a Sessão Solene em 
homenagem ao ex-prefeito Jamil Antonio Nicolau por seus préstimos a favor do 
Município e região, a realizar-se no dia 20 de outubro de 2017, às 19:00 horas no 
Plenário da Câmara. 

 
 

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

 



 

10. TIAGO: Indicação N° 120/2017 de autoria do Vereador Tiago da Silveira que solicita ao 
Executivo Municipal que providencie  transporte circular para os moradores dos bairros 
mais distantes do centro de Guaranésia.   

11. 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) 

 

12. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N°120/2017. 
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° 120/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 

14. TIAGO: Requerimento N° 32/2017 de autoria do Vereador Felipe Nardi Laudade que 
solicita a Mesa Diretora da Casa que seja enviada Moção de Aplausos ao Conselho 
Regional de Medicina de Minas Gerais – CRM-MG pela realização do 1º Seminário de 
Clínica Médica e Cirurgia em Geral na idade de Guaranésia.  

 

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 Requerimento N°32/2017. 
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° 32/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

18. TIAGO: Requerimento N° 33/2017 de autoria do Vereador Felipe Nardi Laudade que 
solicita a Mesa Diretora da Casa que seja enviada Moção de Aplausos ao Dr. Alcino 
Lázaro da Silva pela luta e trabalho incansável para que a realização do 1º Seminário de 
Clínica Médica e Cirurgia, juntamente com o Conselho Regional de Medicina de Minas 
Gerais, fosse realizado em nossa cidade.  

 

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 Requerimento N°33/2017. 
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° 33/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 

 
 

 
TIAGO: VAMOS PARA APRESENTAÇÃO DO SEGUINTE PROJETO: 

 
 

22. TIAGO: Apresentação do Projeto de Lei Nº 82 de 09 de outubro 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 Vereador Valter Martins. 

  

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 77 de 22 de setembro de 2017, que 
dispõe sobre a Instituição do Programa “Garotos pela Paz” no Município de Guaranésia, 
Estado de Minas Gerais. Autoria Executivo Municipal. 

 

25. TIAGO: Leitura do parecer ao Projeto de Lei Nº 77/2017. 
 

26. TIAGO: Leitura da Emenda Supressiva ao art. 2º do Projeto de Lei Nº 77/2017, 
proposta pelo vereador Felipe Nardi Laudade, presidente da Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final. 
 

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 Emenda Supressiva ao art. 2º do 
Projeto de Lei Nº 77/17. 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 Emenda Supressiva ao Projeto de Lei Nº 77/17 ficou 
assim definida: ______ a favor, _____ contra _______ abstenções. 

 

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

 

32. VALTINHO: Vamos agora para a 1ª votação do Projeto de Lei Nº 77/2017. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

33. VALTINHO: A primeira votação do Projeto de Lei N° 77/2017 ficou assim definida: 
______ votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 

34. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 78 de 26 de setembro 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 a elaboração da Lei Orçamentária de 2017 e autoriza abertura de crédito especial ao 
orçamento Fiscal do exercício de 2017. Autoria Executivo Municipal. Valor R$ 91.000,00 
(Atender a portaria 1.714/2017 – Assistência Médica e Alta Complexidade) 

 

35. TIAGO: Leitura do parecer ao Projeto de Lei Nº 78/2017. 
 

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 Nº 78/2017. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

38. VALTINHO: A primeira  votação do Projeto de Lei N° 78/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

39. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 79 de 26 de setembro 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 a elaboração da Lei Orçamentária de 2017 e autoriza abertura de crédito especial ao 
orçamento Fiscal do exercício de 2017. Autoria Executivo Municipal. Valor R$ 309.000,00 
(Atender a portaria 788/2017 – Atenção Básica) 

 

40. TIAGO: Leitura do parecer ao Projeto de Lei Nº 79/2017. 
 

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 do Projeto de Lei Nº 79/2017. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

43. VALTINHO: A primeira  votação do Projeto de Lei N° 79/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

44. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 80 de 26 de setembro de 2017, que 
autoriza abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do exercício de 2017 do 
Município de Guaranéia e dá outras providências. Autoria Executivo Municipal. Valor R$ 
30.000,00 (Suplementar dotação existente – Recurso 148 – aquisição de equipamento) 

 

45. TIAGO: Leitura do parecer ao Projeto de Lei Nº 80/2017. 
 

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 do Projeto de Lei Nº 80/2017. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

48. VALTINHO: A primeira  votação do Projeto de Lei N° 80/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

49. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Complementar Nº 81 de 03 de outubro de 
2017, que altera a Lei Complementar Nº 69/17 que institui o Programa de incentivo à 
regularização fiscal no município de Guaranésia e dá outras providências. Autoria 
Executivo Municipal. 

 
 

50. TIAGO: Leitura do parecer ao Projeto de Lei Complementar Nº 81/2017. 
 

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 do Projeto de Lei Complementar Nº 
81/2017. Favor se manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: 
proceder à votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

53. VALTINHO: A primeira  votação do Projeto de Lei Complementar N° 81/2017 ficou assim 
definida: ______ votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

54. 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. 
 

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



 
 
 


