
 
 

VALTER: 45ª (QUADRAGÉSIMA QUINTA) Reunião Ordinária  
GESTÃO 2017-2018                   Dia: 12/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. 
 

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

 

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

 

- Ministério da educação e Fundo Nacional de Desenvolvimento da educação informa 
liberação de recursos financeiros destinados à execução de Programas do Fundo 
Nacional de desenvolvimento da educação nos seguintes valores: R$ 3.640,00 e R$ 
3.700,00. 

 
 

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

 
 

7. TIAGO: Indicação N°131/2017 de autoria dos  Vereadores Tiago da Silveira e Geraldo da 
Silveira Filho que solicitam ao Prefeito municipal que realize uma Palestra sobre a 
história do distrito de Santa Cruz da Prata durante a comemoração do aniversário deste 
distrito.  
 

8. 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) 

 



9. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N°131/2017. 
Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. (Valtinho: proceder a 
votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

10. VALTINHO: A votação única da Indicação N° 131/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 

11. TIAGO: Indicação N°132/2017 de autoria do Vereador Felipe Nardi Laudade  que solicita 
ao Prefeito municipal que estude a maneiras de melhorar o fluxo de entrada e saída de 
veículos na Rua Sete de Setembro, saída para a BR-491 e que organize os locais para o 
estacionamento em toda a extensão da rua.  

 

12. VALTINHO: Vereador Felipe, 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) 

 

13. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N°132/2017. 
Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. (Valtinho: proceder a 
votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

14. VALTINHO: A votação única da Indicação N° 132/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

15. TIAGO: Indicação N°133/2017 de autoria do Vereador Felipe Nardi Laudade  que solicita 
ao Prefeito municipal que promova a limpeza e capina das margens dos córregos do 
Brito e do Ribeirão Santa Bárbara, inclusive retirando algusn entulhos jogados nas 
águas.  
 

16. VALTINHO: Vereador Felipe, 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) 

 

17. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N°133/2017. 
Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. (Valtinho: proceder a 
votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

18. VALTINHO: A votação única da Indicação N° 133/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
19. TIAGO: Indicação N°134/2017 de autoria do  Vereador Tiago da Silveira que solicita ao 

Prefeito Municipal que coloque em frente ao “Centro Administrativo Prefeito José 
Cristóvão Ramos uma Placa informando os serviços públicos no referido lugar. 
 

20. 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) 

 

21. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N°134/2017. 
Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. (Valtinho: proceder a 
votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

22. VALTINHO: A votação única da Indicação N° 134/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 

23. TIAGO: Requerimento N°39/2017 de autoria do Vereador Donizete Delorenzo Ribeiro do 
Valle que solicita que seja enviada Moção de Aplausos para o Professor  Doutor 
Reginaldo Arthus, Reitor do Unifeg, pela condecoração recebida sendo homenageado 
com a Medalha Desembargador Hélio Costa na cidade de Guaxupé.  



 
24. VALTINHO: Vereador Donizete Delorenzo, 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) 

 

25. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento 
N°39/2017. Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. (Valtinho: 
proceder a votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

26. VALTINHO: A votação única do Requerimento N° 39/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
27. TIAGO: Requerimento N°40/2017 de autoria do Vereador Donizete Delorenzo Ribeiro do 

Valle que solicita que seja oficializado ao Prefeito Municipal senhor Laércio Cintra 
Nogueira, oficio pedindo esclarecimentos sobre a outorgação de poderes para 
assinaturas em documentos representando o município de servidores, no Termo de 
Compromisso junto ao Cartório  de registro de Imóveis à Empresa Sky Construções e 
Empreendimentos Ltda, para o loteamento Residencial Santa Rosa.  
 

28. VALTINHO: Vereador Donizete Delorenzo, 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) 

 

29. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento N°402017. 
Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. (Valtinho: proceder a 
votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

30. VALTINHO: A votação única do Requerimento N° 40/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 

 
 

 
TIAGO: VAMOS PARA APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES PROJETOS: 

 
 

31. TIAGO: Apresentação do Projeto de Decreto Legislativo Nº 16 de 11 de dezembro de 2017 
que concede Medalha do Mérito Legislativo à Escola Estadual Alice Autran Dourado. 
Autoria: Vereador Tiago da Silveira.  

 

32. VALTINHO: Encaminho o projeto para a Comissão Especial apreciar. 
 

33. TIAGO: Apresentação do Projeto de Lei Nº 108 de 11 de dezembro de 2017, que altera a 
Lei Complementar Nº55 de 18 de maio de 2015, que reestrutura o Plano de cargos e 
vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Guaranésia e dá outras providências. 
Autoria: Mesa Diretora. 

 

34. 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. 

 
35. TIAGO: Apresentação do Projeto de Lei Nº 109 de 12 de dezembro de 2017, que doa lotes 

de terreno à Augusto Roberto de Souza – ME. Autoria Executivo Municipal. 
 



36. 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. 

 

37. TIAGO: Apresentação do Projeto de Lei Nº 110 de 12 de dezembro de 2017, que autoriza 
a concessão de uso c/c promessa de doação com encargos de área específica à Empresa 
Roseli Martini Vieira – ME e dá outras providências. Autoria Executivo Municipal. 

 
38. 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. 

 

39. TIAGO: Apresentação do Projeto de Lei Nº 111 de 12 de dezembro 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$ 66.000,00 ( Manutenção da Folha de Pagamento) 

 
40. VALTINHO: Encaminho o projeto para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e 

Redação Final e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas apreciarem. 
 

41. TIAGO: Apresentação do Projeto de Lei Nº 112 de 12 de dezembro 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$ 65.500,00 ( Pagamento da Folha dos Servidores  municipais lotados 
nas Secretarias) 

 
42. VALTINHO: Encaminho o projeto para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e 

Redação Final e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas apreciarem. 
 

43. TIAGO: Apresentação do Projeto de Lei Nº 113 de 12 de dezembro 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$ 594.000,00 ( Manutenção da Folha dos Servidores  municipais) 

 
44. VALTINHO: Encaminho o projeto para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e 

Redação Final e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas apreciarem. 
 
 

 

 
TIAGO: VAMOS PARA A PRIMEIRA VOTAÇÃO DOS SEGUINTES PROJETOS: 

 
 

45. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 68de 31 de agosto de 2017, que dispõe 
sobre o Plano Plurianual para o exercício 2018/2021. Autoria Executivo Municipal. 

 

46. TIAGO: Leitura do parecer do Projeto de Lei Nº 68/2017. 
 

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

 

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

 



49. VALTINHO: A 1ª votação do Projeto de Lei N° 68/2017 ficou assim definida: ______ votos 
a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

50. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 69 de 31 de agosto de 2017, que estima 
a receita e fixa a despesa do Município de Guaranésia para o exercício financeiro de 2018. 
Autoria: Executivo Municipal. 

 

51. TIAGO: Leitura do parecer do Projeto de Lei Nº 69/2017. 
 

52. TIAGO: Leitura da Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Nº 69/2017 de autoria do 
vereador José Osmar da Costa Júnior, membro da Comissão Permanente de Legislação, 
Justiça e Redação Final. (Passa a Mautenção da Atividade de Telecentro do 
Departamento de Assistência Social para  a Secretaria de Educação) 

 

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

 

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

 

55. VALTINHO: Vamos agora para a votação única da Emenda Modificativa ao Projeto de Lei 
Nº 69/17. Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário a esta Emenda. (Valtinho: 
proceder à votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

56. VALTINHO: A votação única da Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Nº 69/17 ficou 
assim definida: ______ a favor, _____ contra _______ abstenções. 

 

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

 

58. VALTINHO: Vamos agora para a 1ª votação do Projeto de Lei Nº 69/2017. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

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

 

60. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Complementar Nº 105 de 27 de novembro 
de 2017, que altera a Lei Complementar Nº 06/2005 e dá outras providências  Autoria 
Executivo Municipal. 

 

61. TIAGO: Leitura do parecer do Projeto de Lei Complementar Nº 105/2017. 
 

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

 

63. VALTINHO: Vamos agora para a 1ª votação do Projeto de Lei Complementar Nº 
105/2017. Favor se manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: 
proceder à votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

64. VALTINHO: A 1ª votação do Projeto de Lei Complementar N° 105/2017 ficou assim 
definida: ______ votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

65. TIAGO: Dispensa da leitura 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.  

 

66. TIAGO: Leitura do parecer do Projeto de Lei Nº 106/2017. 
 
 



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 106/2017. 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° 106/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
70. TIAGO: Dispensa da leitura 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. 
 

71. TIAGO: Leitura do parecer do Projeto de Lei Nº 107/2017. 
 

72. TIAGO: Leitura da Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Nº 107/2017 de autoria do 
vereadores, membros da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final 

73. VALTINHO: Os vereadores propositores 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 Modificativa ao Projeto de Lei 
Nº 107/17. 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 Modificativa ao Projeto de Lei Nº 107/17 ficou 
assim definida: ______ a favor, _____ contra _______ abstenções. 

 
 

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

 

78. VALTINHO: Vamos agora para a 1ª votação do Projeto de Lei Nº 107/2017. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

79. VALTINHO: A 1ª votação do Projeto de Lei N° 107/2017 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
80. 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. 
 

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


