
VALTER: 29ª (VIGÉSIMA NONA) Reunião Ordinária  
GESTÃO 2017-2018                   Dia: 21/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 de ata. 
 

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

 
 

7. 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: 
 

 

8. TIAGO: Indicação Nº 63/2018, que encaminha ao Executivo Municipal Ante Projeto de Lei que 
institui a Campanha Municipal de Prevenção aos Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais 
denominada Julho Verde no âmbito do município de Guaranésia. Autoria Vereador Leandro Altieli 
da Silva. 

 

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

10. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação Nº 63/2018. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

11. VALTINHO: A votação única da Indicação Nº 63/2018 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 

 

12. TIAGO: Indicação Nº 64/2018, que solicita ao Executivo Municipal que notifique os Departamentos 
de Obras e Licitação, para que os mesmos certifiquem que as ondulações transversais (lombadas 
físicas) instaladas pela Empresa Pavidez neste ano estão atendendo a Resolução Nº 600 de 24 de 
maio de 2016 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Autoria Vereador Leandro Altieli da 
Silva. 



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

14. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação Nº 64/2018. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

15. VALTINHO: A votação única da Indicação Nº 64/2018 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 
 

16. TIAGO: Indicação Nº 65/2018, que solicita ao Executivo Municipal que encaminhe um relatório 
orçamentário e financeiro de todas as obras que estão sendo realizadas na cidade sejam aquelas 
que estão sendo executadas com recursos do Estado ou União ou com recursos próprios da 
Prefeitura Municipal. Autoria Vereador Felipe Nardi Laudade. 

 

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

18. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação Nº 65/2018. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

19. VALTINHO: A votação única da Indicação Nº 65/2018 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 

 

20. TIAGO: Indicação Nº 66/2018, que sugere ao Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de 
Leis Projeto de Lei que conceda prorrogação de prazo da licença maternidade às servidoras 
públicas do Município para 180 dias, ou seja, 6 meses.  Autoria Vereador Leandro Altieli da Silva. 

 

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

22. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação Nº 66/2018. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

23. VALTINHO: A votação única da Indicação Nº 66/2018 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 

 

24. TIAGO: Indicação Nº 67/2018, que sugere ao Executivo Municipal que seja aberta uma conta 
específica para o ICMS esportivo. Autoria Vereador Luiz Alberto Silva de Souza. 

 

25. VALTINHO: Vereador Luiz Alberto, gostaria de fazer defesa de sua Indicação? 
 

26. VALTINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação Nº 67/2018. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

27. VALTINHO: A votação única da Indicação Nº 67/2018 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 

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

DECRETO LEGISLATIVO 
 

28. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 08, de 07 de agosto de 2018, que 
concede Título de Cidadão guaranesiano a senhora Maria Helena Vieira. Autoria: Vereador José 
Osmar da Costa Júnior. 

29. TIAGO: Leitura do parecer do Projeto de Decreto Legislativo Nº 08/2018. 
 

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

 

31. VALTINHO: Vamos agora para a votação única ao Projeto de Decreto Legislativo Nº 08/2018. 
Favor se manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

32. VALTINHO: A votação única ao Projeto de Decreto Legislativo N° 08/2018 ficou assim definida: 
______ votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 



33. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 07 de agosto de 2018, que 
concede Título de Cidadão guaranesiano ao senhor Vanilson Lázaro dos Santos. Autoria: 
Vereador Osmar Antônio. 

34. TIAGO: Leitura do parecer do Projeto de Decreto Legislativo Nº 11/2018. 
 

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

 

36. VALTINHO: Vamos agora para a votação única ao Projeto de Decreto Legislativo Nº 11/2018. 
Favor se manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

37. VALTINHO: A votação única ao Projeto de Decreto Legislativo N° 11/2018 ficou assim definida: 
______ votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 

38. TIAGO: Dispensa da leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 12, de 07 de agosto de 2018, que 
concede Título de Cidadão guaranesiano ao senhor Jeferson Gonçalves Rodrigues. Autoria: 
Vereador Valter Martins. 

 

39. TIAGO: Leitura do parecer do Projeto de Decreto Legislativo Nº 12/2018. 
 

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

 

41. VALTINHO: Vamos agora para a votação única ao Projeto de Decreto Legislativo Nº 12/2018. 
Favor se manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação 
chamando pelo nome de cada vereador) 

 

42. VALTINHO: A votação única ao Projeto de Decreto Legislativo N° 12/2018 ficou assim definida: 
______ votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
TIAGO: VAMOS AGORA PARA A PRIMEIRA VOTAÇÃO DOS SEGUINTES PROJETOS 

 
 

43. TIAGO: Dispensa da leitura 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.  

 

44. TIAGO: Leitura dos pareceres do Projeto de Lei Nº 80/2018. 
 

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

 

46. VALTINHO: Vamos agora para a 1ª votação ao Projeto de Lei Nº 80/2018. Favor se manifestar o 
vereador que estiver contrário a matéria. (Valtinho: proceder à votação chamando pelo nome 
de cada vereador) 

 

47. VALTINHO: A 1ª votação ao Projeto de Lei N° 80/2018 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 
 
 

TIAGO: VAMOS AGORA PARA A SEGUNDA VOTAÇÃO DOS SEGUINTES PROJETOS 
 
 

48. 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.  

 

49. TIAGO: Dispensa da leitura dos pareceres do Projeto de Lei Nº 77/2018. 
 



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

 

51. VALTINHO: Vamos agora para a 2ª 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) 

 

52. VALTINHO: A 2ª votação ao Projeto de Lei N° 77/2018 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 

 

53. 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. 

  

54. TIAGO: Dispensa da leitura dos pareceres do Projeto de Lei Nº 78/2018. 
 

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

 

56. VALTINHO: Vamos agora para a 2ª 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) 

 

57. VALTINHO: A 2ª votação ao Projeto de Lei N° 78/2018 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 

 

58. 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. 

 

59. TIAGO: Dispensa da leitura dos pareceres do Projeto de Lei Nº 79/2018. 
 

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 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) 

 

62. VALTINHO: A 2ª votação ao Projeto de Lei N° 79/2018 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 
 

 
 

PALAVRA FRANCA 
 

 

63. 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 
 

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


