
JUNINHO: 5ª (QUINTA) Reunião Extraordinária  
GESTÃO 2019-2020                   Dia: 04/ABRIL/2019               Horário: 16:15 horas 

 

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

2. JUNINHO: 1º Secretário, favor fazer a chamada dos vereadores. 
 

3. VALTINHO: 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 
9. SILVIO GONÇALVES RIBEIRO DIAS 
(    ) Presente    (   ) Faltou     (     ) Justificou  
10. TIAGO DA SILVEIRA 
(    ) Presente    (   ) Faltou     (     ) Justificou  
11. VALTER MARTINS                               

        (    ) Presente    (   ) Faltou     (     ) Justificou 
 

4.   JUNINHO: Quorum conferido declaro aberta a presente sessão. 
 

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

5. VALTINHO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 19, de 19 de fevereiro de 2019, que 
Dispõe sobre o Serviço de Táxi no Município de Guaranésia, Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. Autoria: Executivo Municipal.  

 
 

6.   VALTINHO:  Dispensa da leitura  dos pareceres ao Projeto de Lei  Nº 19/2018. 
 

7. JUNINHO: Algum vereador deseja se pronunciar quanto ao Projeto em pauta? (Juninho: 
aguardar se houver pronunciamento e discussão do projeto) 

8. JUNINHO: Vamos agora para a segunda votação do Projeto de Lei 19/2019. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Juninho: proceder à votação chamando 
pelo nome de cada vereador) 

9. JUNINHO: A segunda votação do Projeto de Lei N° 19/2018 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

10. VALTINHO: Dispensa da leitura ao substitutivo do Projeto de Lei Nº 27, de 18 de março de 
2019, que Desafeta e incorporar aos bens dominicais as áreas que especificam e altera a Lei 
Municipal Nº 2.272, de 12 de dezembro de 2018, que cria Programa de Loteamento Habitacional 
de interesse social, voltado para a população de baixa renda para fins de moradia e dá outras 
providências. Autoria: Executivo Municipal.  

 
 



11.   VALTINHO:  Dispensa da leitura  dos pareceres ao substitutivo do Projeto de Lei  Nº 
27/2018. 

 

12.   JUNINHO: Algum vereador deseja se pronunciar quanto ao Projeto em pauta? (Juninho: 
aguardar se houver pronunciamento e discussão do projeto) 

 

13.   JUNINHO: Vamos agora para a 2ª votação do Projeto de Lei Nº 27/2019. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Juninho: proceder à votação chamando 
pelo nome de cada vereador) 

 

14.   JUNINHO: A segunda votação ao substitutivo do Projeto de Lei N° 27/2019 ficou assim 
definida: ______ votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

15. VALTINHO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 28, de 18 de março de 2019, que 
autoriza a permuta entre os lotes do município localizado no bairro Capitão e uma Gleba de terras 
particular denominada Sítio Refúgio e dá outras providências. Autoria: Executivo Municipal.  

 
 

16.   VALTINHO:  Dispensa da leitura  dos pareceres ao Projeto de Lei  Nº 28/2018. 
 

17.   JUNINHO: Algum vereador deseja se pronunciar quanto ao Projeto em pauta? (Juninho: 
aguardar se houver pronunciamento e discussão do projeto) 

 

18.   JUNINHO: Vamos agora para a 2ª votação do Projeto de Lei Nº 28/2019. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Juninho: proceder à votação chamando 
pelo nome de cada vereador) 

 

19.   JUNINHO: A segunda votação do Projeto de Lei N° 28/2019 ficou assim definida: ______ 
votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

20.   JUNINHO: Declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. 
 

 

 


