
VALTER: 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) Reunião Ordinária  
GESTÃO 2017-2018                   Dia: 02/MAIO/2018               Horário: 19:30 horas 

 

1. TIAGO: Comunico ao Sr. Presidente que os vereadores já assinaram o Livro de Presença 
anteriormente ao início desta Sessão. 

2. VALTINHO:  Convido o senhor Laércio Cintra Nogueira, Prefeito Municipal, para tomar assento a 
Mesa nesta Sessão, e já agradeço sua presença. 

 

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 ANTÔNIO 
(    ) Presente    (   ) Faltou     (    ) Justificou 
 (    ) Presente    (   ) Faltou     (     ) Justificou  
9. TIAGO DA SILVEIRA 
(    ) Presente    (   ) Faltou     (     ) Justificou  
10. VALTER MARTINS                               

        (    ) Presente    (   ) Faltou     (     ) Justificou 
 

5.   VALTINHO: Quorum conferido declaro aberta a presente sessão. 
 

6. VALTINHO: Com a vacância ao cargo de vereador pelo Sr. Silvio Gonçalves Ribeiro Dias, por 
licença para tratamento de saúde, convocamos o vereador suplente Sr. Leandro Altieli da Silva, 
para que tomasse posse na sessão de hoje. Solicito que o Sr. Leandro Altieli da Silva tome 
assento à mesa plenária e seja bem vindo ao quadro do Legislativo Municipal Gestão 2017/2018. 

 

7. VALTINHO: Solicito do Sr. Leandro Altieli da Silva que repita as palavras do juramento para 
que possa se efetivar sua posse de suplente ao cargo de vereador. 

 
8. VALTINHO: “Prometo cumprir / a Constituição Federal, / a Constituição Estadual / e a Lei 

Orgânica Municipal, / observar as leis, / desempenhar o mandato que me foi confiado / e 

trabalhar pelo progresso do Município / e bem-estar de seu povo”. / (“Assim o 
prometo” Leandro) 

 
9. VALTINHO: Solicito ao então Vereador empossado Leandro Altieli da Silva que profira 

algumas palavras. 
 

10. VALTINHO: A palavra esta franca aos vereadores para as boas vindas ao novo vereador 
Leandro Altieli da Silva.   

 

11. VALTINHO: Solicito ao 1º Secretário que proceda a leitura de ata. 
 

12. TIAGO: Leitura da Ata da 12ª Reunião Ordinária, realizada em 24/04/2018, às 19:30 horas.  

 
 



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

 

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

 

15. TIAGO: A correspondência encontra-se a disposição dos vereadores e cidadãos na Secretaria. 
- Ministério da Educação e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informa liberação de 
recurso financeiro destinado a garantir a execução de programas do fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 32.601,06. 
 

 
 

 
 

TIAGO: VAMOS AGORA PARA APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO DE INDICAÇÃO E 
REQUERIMENTOS: 

 

16. TIAGO: Requerimento Nº 07/2018, solicita que seja enviada Moção de Pesar a família do senhor 

Márcio Caravieri Preto, pedindo a Deus que os conforte nesse momento tão difícil. Autoria 

Vereador Felipe Nardi Laudade. 
 

17. VALTINHO Vereador Felipe gostaria de fazer defesa de seu Requerimento? 
 

18. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento N° 07/2018. Favor 
se pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

19. VALTINHO: A votação única do Requerimento Nº 07/2018 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

20. TIAGO: Requerimento Nº 08/2018, solicita que seja enviada Moção de Aplausos  para a senhora 
Floripes Polimante Miguel pela organização das apresentações do Dia do trabalho e de São José 
na Capela de nossa Senhora Aparecida em nossa cidade. Autoria Vereador Donizete Delorenzo 
Ribeiro do Valle. 
 

21. VALTINHO Vereador Donizete gostaria de fazer defesa de seu Requerimento? 
 

22. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento N° 08/2018. Favor 
se pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

23. VALTINHO: A votação única do Requerimento Nº 08/2018 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

24. TIAGO: Indicação Nº 14/2018, que sugere ao Executivo Municipal que seja estudado e planejadoa 
uma reforma e manutenção rápida nas dependências do Pronto Atendimento Municipal. Autoria 
Vereador Valter Martins. 

25. TIAGO: Vereador Valter gostaria de fazer defesa de sua Indicação? 
 

26. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N° 14/2018. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

27. VALTINHO: A votação única da Indicação Nº 14/2018 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 

 
TIAGO: VAMOS AGORA PARA A VOTAÇÃO ÚNICA DO SEGUINTE PROJETO: 
 

28. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 37, de 24 de abril de 2018, que dispõe sobre 
denominação de rua neste Município de Guaranésia. Autoria: Vereador Donizete Delorenzo 
Ribeiro do Valle. 
 

29. TIAGO: Leitura do parecer do Projeto de Lei Nº 37/2018. 
 



30. TIAGO: Leitura da Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Nº 37/2018. 
 

31. VALTINHO: Os vereadores que propuseram a Emenda deseja pronunciar sobre a matéria? 
(Valtinho: aguardar se houver pronunciamento) 
 

32. VALTINHO: Vamos agora para a votação única da Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Nº 
37/2018. 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 da Emenda Modificativa ao Projeto de Lei N° 37/2018 ficou assim 
definida: ______ votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

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

 

35. VALTINHO: Vamos agora para a votação única do Projeto de Lei Nº 37/2018. Favor se manifestar 
o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação chamando pelo nome 
de cada vereador) 

 

36. VALTINHO: A votação única do Projeto de Lei N° 37/2018 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

TIAGO: VAMOS AGORA PARA A PRIMEIRA VOTAÇÃO DOS SEGUINTES PROJETOS: 
 
 
 

37. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 38, de 24 de abril de 2018, que altera a Lei 
Municipal Nº 2.168 de 14/12/2017 que dispõe sobre o Plano Plurianual do período de 2018/2021, 
altera a lei Municipal Nº 2.127 de 10/07/2017 que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 
orçamentária de 2018 e autoriza abertura de crédito especial ao orçamento fiscal do exercício de 
2018. Valor:R$ 26.960,00. (Aquisição de equipamentos diversos de comunicação e de iluminação 
para utilização no Centro Cultural Professora Fernandina Tavares Paes) Autoria: Executivo 
Municipal.   

38. TIAGO: Leitura dos pareceres ao Projeto de Lei Nº 38/2018. 
 

 

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

 

40. VALTINHO: Vamos agora para a 1ª votação do Projeto de Lei Nº 38/2018. Favor se manifestar o 
vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação chamando pelo nome 
de cada vereador) 

 

41. VALTINHO: A 1ª votação do Projeto de Lei N° 38/2018 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 

 

42. TIAGO: Dispensa da leitura do substitutivo do Projeto de Lei Complementar Nº 31, de 17 de abril 
de 2018, que altera dispositivo da Lei Complementar Nº 18/2008.  Autoria: Executivo Municipal.   
 

43. TIAGO: Leitura dos pareceres ao substitutivo do Projeto de Lei Complementar Nº 31/2018. 
 

 

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

 

45. VALTINHO: Vamos agora para a 1ª votação ao substitutivo do  Projeto de Lei Complementar Nº 
31/2018. Favor se manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à 
votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

46. VALTINHO: A 1ª votação ao substitutivo do Projeto de Lei Complementar N° 31/2018 ficou assim 
definida: ______ votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

 
 

TIAGO: VAMOS AGORA PARA A SEGUNDA VOTAÇÃO DOS SEGUINTES PROJETOS: 



 

47. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 24 de 26 de março de 2018 que ratifica o 
protocolo de intenções firmado entre os Municípios de Arceburgo, Areado, Bom Jesus da Penha, 
Botelhos, Cabo Verde, Guaranésia, Guaxupé, Jacuí, Juruaia, Monte Santo de Minas, Monte Belo, 
Muzambinho, Nova Resende e São Pedro da União, com a finalidade de constituir consórcio na 
modalidade de Associação pública, denominado Consórcio intermunicipal da Baixa Mogiana- 
CIMOG/MG.  Autoria Executivo Municipal. 
 

48. TIAGO: Dispensa da leitura dos pareceres ao Projeto de Lei Nº 24/2018. 
 

 

49. VALTINHO: Algum vereador deseja se pronunciar quanto ao Projeto em pauta? (Lembrando que a 
Emenda proposta pela Comissão de Legislação já foi aprovada na sessão ordinária anterior) 
(Valtinho: aguardar se houver pronunciamento e discussão do projeto) 

 

50. VALTINHO: Vamos agora para a 2ª votação do Projeto de Lei Nº 24/2018. Favor se manifestar o 
vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação chamando pelo nome 
de cada vereador) 

 

51. VALTINHO: A 2ª votação do Projeto de Lei N° 24/2018 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 
 

52. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº28, de 26 de março de 2018, que dispõe sobre o 
Serviço voluntário no Município de Guaranésia e dá outras providências. Autoria Executivo 
Municipal. 

 

53. TIAGO: Dispensa da leitura dos pareceres ao Projeto de Lei Nº 28/2018. 
 
 

54. VALTINHO: Algum vereador deseja se pronunciar quanto ao Projeto em pauta? (Lembrando que a 
Emenda proposta pela Comissão de Legislação já foi aprovada na sessão ordinária anterior) 
(Valtinho: aguardar se houver pronunciamento e discussão do projeto) 

 

55. VALTINHO: Vamos agora para a 2ª votação do Projeto de Lei Nº 28/2018. Favor se manifestar o 
vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação chamando pelo nome 
de cada vereador) 

 

56. VALTINHO: A 2ª votação do Projeto de Lei N° 28/2018 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 

 

57. VALTINHO: A palavra está franqueada primeiramente aos membros da Mesa Diretora, seguindo a 
ordem:  

1° - Presidente  2º Vice Presidente   3º - 1º Secretário  4° - 2° Secretário  5° - Demais Vereadores 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


