
VALTER: 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) Reunião Ordinária  
GESTÃO 2017-2018                   Dia: 14/AGOSTO/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: 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. LEANDRO ALTIELI DA SILVA  
(    ) Presente    (   ) Faltou     (    ) Justificou 
7. L UIZ ALBERTO SILVA DE SOUZA  
(    ) Presente    (   ) Faltou     (    ) Justificou 
8. NARCISO FERREIRA 
(    ) Presente    (   ) Faltou     (    ) Justificou 
9. OSMAR ANTÔNIO 
(    ) 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 na Secretaria. 
 

Ministério DA Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da educação, informa a liberação 
de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação.   

 

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

8. TIAGO: Leitura da Ata da 27ª Reunião Ordinária, realizada em 07/08/2018, às 19:30 horas.  

 
 

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

TIAGO: VAMOS AGORA PARA APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO ÚNICA DE INDICAÇÕES E 
REQUERIMENTOS: 

 
 

10. TIAGO: Indicação Nº 51/2018, que sugere ao Executivo Municipal que seja implantada a Brigada 
Municipal contra incêndio em nosso Município. Autoria Vereador Leandro Altieli da Silva. 

 

11. VALTINHO: Vereador Leandro gostaria de fazer defesa de sua Indicação? 
 

12. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação Nº 51/2018. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

13. VALTINHO: A votação única da Indicação Nº 51/2018 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 



 

14. TIAGO: Indicação Nº 55/2018, que encaminha ao Executivo Municipal Ante Projeto de Lei que 
estabelece benefício fiscal para imóveis que instalarem sistemas fotovoltaicos no âmbito Municipal. 
Autoria Vereador Leandro Altieli da Silva. 

 

15. VALTINHO: Vereador Leandro gostaria de fazer defesa de sua Indicação? 
 

16. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação Nº 55/2018. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

17. VALTINHO: A votação única da Indicação Nº 55/2018 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 

 

18. TIAGO: Indicação Nº 56/2018, que encaminha ao Executivo Municipal Ante Projeto de Lei que cria 
a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC em nosso Município.. Autoria Vereador 
Leandro Altieli da Silva. 

 

19. VALTINHO: Vereador Leandro gostaria de fazer defesa de sua Indicação? 
 

20. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação Nº 56/2018. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

21. VALTINHO: A votação única da Indicação Nº 56/2018 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 
 

22. TIAGO: Indicação Nº 57/2018, que solicita ao Executivo Municipal que seja encaminhado Projeto 
de Lei à Câmara Municipal que trate da retirada de veículos abandonados ou estacionados em por 
longos períodos ou expostos à venda em vias públicas. Autoria Vereadores Felipe Nardi Laudade 
e José Osmar da Costa Júnior. 

 

23. VALTINHO: Vereadores Felipe e José Osmar gostariam de fazer defesa de sua Indicação? 
 

24. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação Nº 57/2018. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

25. VALTINHO: A votação única da Indicação Nº 57/2018 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 

 

26. TIAGO: Indicação Nº 58/2018, que solicita ao Executivo Municipal que sejam impressos e 
distribuídos nas escolas municipais, estaduais e particulares de Guaranésia e Santa Cruz da Prata 
o gibi “As Marias em: Maria da Penha vai às escolas, elaborado pelo Governo de Minas numa 
parceria da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE) com a Secretaria de 
Estado de Educação (SEE). Autoria Vereador Felipe Nardi Laudade. 

 

27. VALTINHO: Vereador Felipe gostaria de fazer defesa de sua Indicação? 
 

28. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação Nº 58/2018. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

29. VALTINHO: A votação única da Indicação Nº 58/2018 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 

 

30. TIAGO: Indicação Nº 59/2018, que solicita ao Executivo Municipal em caráter de urgência a 
reforma das Pontes da Fazenda Cinco Paus e da Fazenda Bom Sucesso localizadas no distrito de 
Santa Cruz da Prata. Autoria Vereador Geraldo da Silveira Filho. 

 

31. VALTINHO: Vereador Geraldo gostaria de fazer defesa de sua Indicação? 
 

32. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação Nº 59/2018. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

33. VALTINHO: A votação única da Indicação Nº 59/2018 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 



34. TIAGO: Indicação Nº 60/2018, que solicita ao Executivo Municipal manutenção dos pontos críticos 
das estradas vicinais. Autoria Vereador Geraldo da Silveira Filho. 

 

35. VALTINHO: Vereador Geraldo gostaria de fazer defesa de sua Indicação? 
 

36. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação Nº 60/2018. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

37. VALTINHO: A votação única da Indicação Nº 60/2018 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 

 

38. TIAGO: Indicação Nº 61/2018, que solicita ao Executivo Municipal extrema urgência providências 
quanto a limpeza e manutenção em toda extensão da rede de esgoto localizado no Bairro 13 de 
maio no distrito de Santa Cruz da prata.  Autoria Vereador Geraldo da Silveira Filho. 

 

39. VALTINHO: Vereador Geraldo gostaria de fazer defesa de sua Indicação? 
 

40. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação Nº 61/2018. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

41. VALTINHO: A votação única da Indicação Nº 61/2018 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 
 

 

42. TIAGO: Requerimento Nº 25/2018, que solicita que seja enviada Moção de Aplausos ao Professor 
Vivaldo do Amaral por estar divulgando sua obra prima na 25ª Feira Bienal Internacional do Livro 
na cidade de São Paulo, levando o nome de nossa cidade. Autoria Vereador Leandro Altieli da 
Silva. 

 

43. VALTINHO: Vereador Leandro gostaria de fazer defesa de seu Requerimento? 
 

44. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento Nº 25/2018. Favor 
se pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

45. VALTINHO: A votação única do Requerimento Nº 25/2018 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

46. TIAGO: Requerimento Nº 26/2018, que solicita que seja enviada Moção de Aplausos a Associação 
Sementes do Amanhã pela realização do Semear 2018, no último fim de semana. Autoria 
Vereador Felipe Nardi Laudade. 

 

47. VALTINHO: Vereador Felipe gostaria de fazer defesa de seu Requerimento? 
 

48. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento Nº 26/2018. Favor 
se pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

49. VALTINHO: A votação única do Requerimento Nº 26/2018 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
 

50. TIAGO: Emenda à Lei Ordinária Nº 1.605/2005, que dispõe sobre a doação com encargos de bens 
imóveis não edificados pertencentes ao patrimônio público de Guaranésia MG, propondo nova 
redação ao art. 1º, VI. Autoria Vereador Felipe Nardi Laudade. 

 

51. VALTINHO: Vereador Felipe gostaria de fazer defesa de sua Proposição? 
 

52. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Emenda de Redação a Lei Nº 
1.605/2005. Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

53. VALTINHO: A votação única da Emenda de Redação ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 
 
 

 

TIAGO: VAMOS AGORA PARA APRESENTAÇÃO  DOS SEGUINTES PROJETOS 
 



54. TIAGO: Apresentação do Projeto de Lei Nº 80 de 13 de agosto de 2018 que autoriza abertura de 
crédito suplementar ao orçamento fiscal do exercício de 2018 do município de Guaranésia, em 
favor do Executivo municipal e dá outras providências. Valor: R$ 31.700,00 (Objeto: Atender as 
atividades oferecidas pelo CRAS e CCI). Autoria: Executivo Municipal.  

55. VALTINHO: Encaminho o Projeto para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e 
Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas apreciarem. 

56. TIAGO: Apresentação do Projeto de Decreto Legislativo nº 12, de 13 de agosto de 2018, que 
concede Título de Cidadão guaranesiano ao senhor Jeferson Gonçalves Rodrigues. Autoria: 
Vereador Valter Martins. 

57. VALTINHO: Encaminho o Projeto para a Comissão Especial apreciar. 
 

 
TIAGO: VAMOS AGORA PARA A VOTAÇÃO ÚNICA DOS SEGUINTES PROJETOS DE 

DECRETO LEGISLATIVO 
 
 

 

58. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 04, de 07 de agosto de 2018, que 
concede Título de Cidadão guaranesiano ao senhor Brás Egídio Reis. Autoria: Vereador Narciso 
Ferreira. 

59. TIAGO: Leitura do parecer do Projeto de Decreto Legislativo Nº 04/2018. 
 

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

 

61. VALTINHO: Vamos agora para a votação única ao Projeto de Decreto Legislativo Nº 04/2018. 
Favor se manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

62. VALTINHO: A votação única ao Projeto de Decreto Legislativo N° 04/2018 ficou assim definida: 
______ votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 

63. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 05, de 07 de agosto de 2018, que 
concede Título de Cidadão guaranesiano ao senhor Mauro César Rafaldini. Autoria: Vereador 
Donizete Delorenzo Ribeiro do Valle. 

 

64. TIAGO: Leitura do parecer do Projeto de Decreto Legislativo Nº 05/2018. 
 

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

 

66. VALTINHO: Vamos agora para a votação única ao Projeto de Decreto Legislativo Nº 05/2018. 
Favor se manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

67. VALTINHO: A votação única ao Projeto de Decreto Legislativo N° 05/2018 ficou assim definida: 
______ votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 

 

68. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 06, de 07 de agosto de 2018, que 
concede Título de Cidadã guaranesiana a senhora Marilda Rabelo Ribeiro do Valle. Autoria: 
Vereador Felipe Nardi Laudade. 

69. TIAGO: Leitura do parecer do Projeto de Decreto Legislativo Nº 06/2018. 
 

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

 

71. VALTINHO: Vamos agora para a votação única ao Projeto de Decreto Legislativo Nº 06/2018. 
Favor se manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 



72. VALTINHO: A votação única ao Projeto de Decreto Legislativo N° 06/2018 ficou assim definida: 
______ votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 
 

73. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 07, de 07 de agosto de 2018, que 
concede Título de Cidadã guaranesiana a senhora Heloísa de Fátima Saunorins Ferreira 
Romanelli. Autoria: Vereador Tiago da Silveira. 

 

74. TIAGO: Leitura do parecer do Projeto de Decreto Legislativo Nº 07/2018. 
 

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

 

76. VALTINHO: Vamos agora para a votação única ao Projeto de Decreto Legislativo Nº 07/2018. 
Favor se manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

77. VALTINHO: A votação única ao Projeto de Decreto Legislativo N° 07/2018 ficou assim definida: 
______ votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

78. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 10, de 07 de agosto de 2018, que 
concede Título de Cidadão guaranesiano ao senhor Alvandec Florentino Alves. Autoria: Vereador 
Antonio Pascoalini. 

 

79. TIAGO: Leitura do parecer do Projeto de Decreto Legislativo Nº 10/2018. 
 

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

 

81. VALTINHO: Vamos agora para a votação única ao Projeto de Decreto Legislativo Nº 10/2018. 
Favor se manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

82. VALTINHO: A votação única ao Projeto de Decreto Legislativo N° 10/2018 ficou assim definida: 
______ votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 

 
TIAGO: VAMOS AGORA PARA A PRIMEIRA VOTAÇÃO DOS SEGUINTES PROJETOS 

 
 

83. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei nº 77, de 07 de agosto de 2018, 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$ 170.000,00. (Objeto: Adquirir 
equipamentos e promover melhorias no transporte escolar municipal) Autoria: Executivo Municipal.  

 

84. TIAGO: Leitura dos pareceres do Projeto de Lei Nº 77/2018. 
 

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

 

86. VALTINHO: Vamos agora para a 1ª votação ao Projeto de Lei Nº 77/2018. Favor se manifestar o 
vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação chamando pelo nome 
de cada vereador) 

 

87. VALTINHO: A 1ª votação ao Projeto de Lei N° 77/2018 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 

 

88. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei nº 78, de 07 de agosto de 2018, que autoriza 
abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do exercício de 2018 do município de 
Guaranésia, em favor do Executivo municipal e dá outras providências. Valor: R$ 69.900,00 
(Objeto: Atender as atividades oferecidas pelo CRAS). Autoria: Executivo Municipal. 

  

89. TIAGO: Leitura dos pareceres do Projeto de Lei Nº 78/2018. 



 

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

 

91. VALTINHO: Vamos agora para a 1ª votação ao Projeto de Lei Nº 78/2018. Favor se manifestar o 
vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação chamando pelo nome 
de cada vereador) 

 

92. VALTINHO: A 1ª votação ao Projeto de Lei N° 78/2018 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 

 

93. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei nº 79, de 07 de agosto de 2018, que autoriza 
abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do exercício de 2018 do município de 
Guaranésia, em favor do Executivo municipal e dá outras providências. Valor: R$ 55.000,00 
(Objeto: Atender as atividades da Vigilância Epidemiológica do Município em suas ações de 
prevenção e combate aas endemias e vetores com recurso do Bloco da Vigilância em Saude). 
Autoria: Executivo Municipal. 

94. TIAGO: Leitura dos pareceres do Projeto de Lei Nº 79/2018. 
 

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

 

96. VALTINHO: Vamos agora para a 1ª votação ao Projeto de Lei Nº 79/2018. Favor se manifestar o 
vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação chamando pelo nome 
de cada vereador) 

 

97. VALTINHO: A 1ª votação ao Projeto de Lei N° 79/2018 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 
 

 

TIAGO: VAMOS AGORA PARA A SEGUNDA VOTAÇÃO DOS SEGUINTES PROJETOS 
 

 

98. TIAGO: Dispensa da leitura do Substitutivo do Projeto de Lei nº 75, de 26 de julho de 2018, que 
autoriza desafetação, afetação e dá outras providências.  (alteração na Lei Municipal do Polo do 
Empreendedor Tim Vilas Boas – diminuição de um lote para servir como prolongamento de rua). 
Autoria: Executivo Municipal.  

 

99. TIAGO: Dispensa da leitura dos pareceres ao Substitutivo do Projeto de Lei Nº 75/2018. 
 

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

 

101. VALTINHO: Vamos agora para a 2ª votação ao Substitutivo do Projeto de Lei Nº 75/2018. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação chamando 
pelo nome de cada vereador) 

 

102. VALTINHO: A 2ª votação ao Substitutivo do Projeto de Lei N° 75/2018 ficou assim definida: 
______ votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

103. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei nº 76, de 26 de julho de 2018, que altera a Lei 
Municipal Nº 2.174/2018 e dá outras providências. Autoria: Executivo Municipal. 

  

104. TIAGO: Dispensa da leitura dos pareceres ao Projeto de Lei Nº 76/2018. 
 

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

 

106. VALTINHO: Vamos agora para a 2ª votação do Projeto de Lei Nº 76/2018. Favor se manifestar o 
vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação chamando pelo nome 
de cada vereador) 

 

107. VALTINHO: A 2ª votação do Projeto de Lei N° 76/2018 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 



 
TRIBUNA LIVRE 

 

108. VALTINHO: Convido o Dr. Érico Queiróz Neto para explanar na Tribuna Livre quanto ao assunto: 
“Acessibilidade”. Dr. Érico seja bem vindo. O Senhor tem 5 minutos para a explanação e não 
poderá dirigir nenhum questionamento verbal aos vereadores. Caso haja questionamentos, favor 
protocolar na Secretaria. 

109. VALTINHO: Convido o Sr. Érico Queiróz Júnior para explanar na Tribuna Livre quanto ao assunto: 
“Secretaria de Obras”. Sr. Júnior seja bem vindo. O Senhor tem 5 minutos para a explanação e 
não poderá dirigir nenhum questionamento verbal aos vereadores. Caso haja questionamentos, 
favor protocolar na Secretaria. 
 

 
PALAVRA FRANCA 

 
 

110. 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 
 

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

 


