
 
 

VALTER: 44ª (QUADRAGÉSIMA QUARTA) Reunião Ordinária  
GESTÃO 2017-2018                   Dia: 05/DEZEMBRO/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. 
 

 

 
TIAGO: VAMOS PARA APRESENTAÇÃO DO SEGUINTE PROJETO: 

 
 

5. TIAGO: Apresentação do Projeto de Lei Nº 106 de 01 de dezembro de 2017 que autoriza o 
Poder Executivo Municipal a instituir o 0800 do cidadão. Autoria: Executivo Municipal.  

6. VALTINHO: Encaminho o projeto para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e 
Redação Final e Comissão de Obras, Meio Ambiente e Serviços Públicos Municipais 
apreciarem. 

7. TIAGO: Apresentação do Projeto de Lei Nº 107 de 05 de dezembro de 2017, que autoriza 
o Poder Executivo a desmembrar o imóvel de sua propriedade localizado no Loteamento 
Capitão para constituição do Polo do Empreendedor denominado Tim Vilas Boas doando 
lotes na forma onerosa e dá outras providências. Autoria Executivo Municipal. 
 

8. VALTINHO: Encaminho o projeto para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e 
Redação Final e Comissão de Obras, Meio Ambiente e Serviços Públicos Municipais 
apreciarem. 
 
 

 
 

TIAGO: VAMOS PARA A VOTAÇÃO ÚNICA DOS SEGUINTES PROJETOS: 
 
 
 
 



9. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Decreto Legislativo Nº 09 de 31 de julho de 
2017, que concede Medalha do mérito Legislativo ao senhor Paulo César Elias. Autoria 
Vereador Luiz Alberto Silva de Souza. 
 

10. TIAGO: Leitura do parecer ao Projeto de Decreto Legislativo Nº 09/2017. 
 
 

11. VALTINHO: O vereador propositor ou algum vereador deseja se pronunciar quanto ao 
Projeto em pauta? (Valtinho: aguardar se houver pronunciamento e discussão do 
projeto) 

 

12. VALTINHO: Vamos agora para a votação única do Projeto de Decreto Legislativo 
Nº09/2017. Favor se manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: 
proceder à votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

13. VALTINHO: A votação única do Projeto de Decreto Legislativo N°09/2017 ficou assim 
definida: ______ votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 

14. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Decreto Legislativo Nº11 de 14 de novembro de 
2017, que concede Medalha do Mérito Legislativo ao senhor João Batista Miguel. Autoria 
vereador José Osmar da Costa Júnior. 

 

15. TIAGO: Leitura do parecer ao Projeto de Decreto Legislativo Nº 11/2017. 
 
 

16. VALTINHO: O vereador propositor ou algum vereador deseja se pronunciar quanto ao 
Projeto em pauta? (Valtinho: aguardar se houver pronunciamento e discussão do 
projeto) 

 

17. VALTINHO: Vamos agora para a votação única do Projeto de Decreto Legislativo 
Nº11/2017. Favor se manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: 
proceder à votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

18. VALTINHO: A votação única do Projeto de Decreto Legislativo N°11/2017 ficou assim 
definida: ______ votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 

19. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Decreto Legislativo Nº 12 de 14 de novembro de 
2017, que concede Medalha do Mérito Legislativo à Cooperativa Regional dos 
Cafeicultores em Guaxupé. Autoria vereador Donizete Delorenzo Ribeiro do Valle. 

 

20. TIAGO: Leitura do parecer ao Projeto de Decreto Legislativo Nº 12/2017. 
 
 

21. VALTINHO: O vereador propositor ou algum vereador deseja se pronunciar quanto ao 
Projeto em pauta? (Valtinho: aguardar se houver pronunciamento e discussão do 
projeto) 

 

22. VALTINHO: Vamos agora para a votação única do Projeto de Decreto Legislativo 
Nº12/2017. Favor se manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: 
proceder à votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

23. VALTINHO: A votação única do Projeto de Decreto Legislativo N°12/2017 ficou assim 
definida: ______ votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 

24. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Decreto Legislativo Nº 13 de 21 de novembro de 
2017, que concede Medalha do Mérito Legislativo ao Dr. Alcino Lázaro da Silva. Autoria 
vereador Felipe Nardi Laudade. 

 

25. TIAGO: Leitura do parecer ao Projeto de Decreto Legislativo Nº 13/2017. 
 
 



26. VALTINHO: O vereador propositor ou 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 votação única do Projeto de Decreto Legislativo 
Nº13/2017. Favor se manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: 
proceder à votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

28. VALTINHO: A votação única do Projeto de Decreto Legislativo N°13/2017 ficou assim 
definida: ______ votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 

29. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Decreto Legislativo Nº 14 de 21 de novembro de 
2017, que concede Medalha do Mérito Legislativo a senhora Maria Martins. Autoria 
vereador Antonio Pascoalini. 

 

30. TIAGO: Leitura do parecer ao Projeto de Decreto Legislativo Nº 14/2017. 
 
 

31. VALTINHO: O vereador propositor ou 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 votação única do Projeto de Decreto Legislativo 
Nº14/2017. Favor se manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: 
proceder à votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

33. VALTINHO: A votação única do Projeto de Decreto Legislativo N°14/2017 ficou assim 
definida: ______ votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
TIAGO: VAMOS PARA A PRIMEIRA VOTAÇÃO DOS SEGUINTES PROJETOS: 

 
 

34. TIAGO: Dispensa da leitura do Substitutivo do Projeto de Lei Nº 100 de 17 de novembro 
de 2017 que doa lote de terreno à Associação Beneficente Paz, harmonia e Concórdia. 
Autoria: Executivo Municipal.  

 

35. TIAGO: Leitura do parecer ao substitutivo do Projeto de Lei Nº 100/2017. 
 

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 100/2017. 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° 100/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

39. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 101 de 17 de novembro de 2017, que doa 
lote de terreno à Associação de Voluntários do Banco Ortopédico de Guaranésia MG.  
Autoria Executivo Municipal. 

 

40. TIAGO: Leitura do parecer do Projeto de Lei Nº 101/2017. 
 

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

 

44. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Complementar Nº 102 de 20 de novembro 
de 2017, que altera dispositivos no Código Tributário Municipal – Lei Nº 631/77 e dá outras 
providências. Autoria: Executivo Municipal. 

 

45. TIAGO: Leitura do parecer do Projeto de Lei Complementar Nº 102/2017. 
 

46. TIAGO: Leitura da Emenda Supressiva ao Projeto de Lei Complementar Nº 102/2017 de 
autoria do vereador Donizete Delorenzo Ribeiro do Valle, presidente 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 ao Projeto de Lei 
Nº 90/17. 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 Emenda Supressiva ao Projeto de Lei Complementar Nº 
102/17 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.  
53. VALTINHO: Vamos agora para a 1ª votação do Projeto de Lei Complementar Nº 

102/2017. Favor se manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: 
proceder à votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

54. VALTINHO: A 1ª votação do Projeto de Lei Complementar N° 102/2017 ficou assim 
definida: ______ votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

55. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 103 de 27 de novembro de 2017, que doa 
lote de terreno à Indústria TÊXTIL TECEFIO RM LTDA- ME. Autoria:  Executivo Municipal 

 

56. TIAGO: Leitura do parecer do Projeto de Lei Nº 103/2017. 
 

57. TIAGO: Leitura da Emenda Aditiva ao Projeto de Lei Nº 103/2017 de autoria do vereador 
Felipe Nardi Laudade, presidente da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e 
Redação Final.  

 
 

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

 

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

60. VALTINHO: Vamos agora para a votação única da Emenda Aditiva ao Projeto de Lei Nº 
103/17. Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário a esta Emenda. (Valtinho: 
proceder à votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

61. VALTINHO: A votação única da Emenda Aditiva ao Projeto de Lei Nº 103/17 ficou assim 
definida: ______ a favor, _____ contra _______ abstenções. 

 



62. TIAGO: Leitura da Emenda Aditiva ao Projeto de Lei Nº 103/2017 de autoria dos 
vereadores membros da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. ( 
Acrescenta parágrafo único a alínea c do Inciso II) 

 
 

63. VALTINHO: Os vereadores propositores da Emenda desejam se pronunciar quanto a sua 
proposição? (Valtinho: aguardar o pronunciamento) 

 

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

65. VALTINHO: Vamos agora para a votação única da Emenda Aditiva ao Projeto de Lei Nº 
103/17. Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário a esta Emenda. (Valtinho: 
proceder à votação chamando pelo nome de cada vereador) (Acrescenta parágrafo 
único a alínea c do Inciso II) 

 
 

66. VALTINHO: A votação única da Emenda Aditiva ao Projeto de Lei Nº 103/17 ficou assim 
definida: ______ a favor, _____ contra _______ abstenções. 
 

 

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

 

68. VALTINHO: Vamos agora para a 1ª votação do Projeto de Lei Nº 103/2017. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

69. VALTINHO: A 1ª votação do Projeto de Lei N° 103/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

70. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 104 de 27 de novembro de 2017, que doa 
lote de terreno à João Carlos de Oliveira - ME. Autoria Executivo Municipal 

 

71. TIAGO: Leitura do parecer do Projeto de Lei Nº 104/2017. 
 

72. TIAGO: Leitura da Emenda Aditiva ao Projeto de Lei Nº 104/2017 de autoria do vereador 
Felipe Nardi Laudade, presidente da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e 
Redação Final.  

 
 

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

 

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

75. VALTINHO: Vamos agora para a votação única da Emenda Aditiva ao Projeto de Lei Nº 
104/17. Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário a esta Emenda. (Valtinho: 
proceder à votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

76. VALTINHO: A votação única da Emenda Aditiva ao Projeto de Lei Nº 104/17 ficou assim 
definida: ______ a favor, _____ contra _______ abstenções. 

 
77. TIAGO: Leitura da Emenda Aditiva ao Projeto de Lei Nº 103/2017 de autoria dos 

vereadores membros da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. ( 
Acrescenta parágrafo único a alínea c do Inciso II). 

 

78. VALTINHO: Os vereadores propositores da Emenda desejam se pronunciar quanto a sua 
proposição? (Valtinho: aguardar o pronunciamento) 

 



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

80. VALTINHO: Vamos agora para a votação única da Emenda Aditiva ao Projeto de Lei Nº 
103/17. Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário a esta Emenda. (Valtinho: 
proceder à votação chamando pelo nome de cada vereador) (Acrescenta parágrafo 
único a alínea c do Inciso II) 

 
 

81. VALTINHO: A votação única da Emenda Aditiva ao Projeto de Lei Nº 103/17 ficou assim 
definida: ______ a favor, _____ contra _______ abstenções. 

 

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

 

83. VALTINHO: Vamos agora para a 1ª votação do Projeto de Lei Nº 104/2017. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

84. VALTINHO: A 1ª votação do Projeto de Lei N° 104/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
 

TIAGO: VAMOS PARA A SEGUNDA VOTAÇÃO  DOS SEGUINTES PROJETOS: 
 

85. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 94 de 14 de novembro de 2017, que 

Altera Lei Municipal Nº 2.006/2015 que aprova o Plano Municipal de Educação – PME e 
dá outras providências. Autoria Executivo Municipal. 
 

86. TIAGO:  Dispensa da leitura do parecer ao Projeto de Lei Nº 94/2017. 
 

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

 
 

88. VALTER: Vamos agora para a 2ª votação do Projeto de Lei Nº 94/2017. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Tiago: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

89. VALTER: A 2ª votação do Projeto de Lei N° 94/2017 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

90. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº99 de 14 de novembro 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$ 80.000,00.(aquisição e instalação de elevador social no Prédio da Prefeitura Municipal) 
Autoria Executivo Municipal. 

91. TIAGO:  Dispensa da leitura do parecer ao Projeto de Lei Nº 99/2017. 
 

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

 
 

93. VALTER: Vamos agora para a 2ª votação do Projeto de Lei Nº 99/2017. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Tiago: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

94. VALTER: A 2ª votação do Projeto de Lei N° 99/2017 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 



 

95. 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. 
 

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


