
JUNINHO: 14ª (DÉCIMA QUARTA) Reunião Ordinária  

GESTÃO 2019-2020                   Dia: 07/MAIO/2019               Horário: 19:30 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. 
 

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 
 
 

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

4. JUNINHO: Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura de correspondências recebidas. 
 

VALTINHO: Ofício Nº 04/2019 do senhor Paulo Sérgio Gurtler Francino, diretor do Jornal Giro da 
Semana, solicitando providências da parte dos vereadores quanto as denúncias recebidas em 
relação a poluição dos córregos e minas localizados nas áreas verdes da cidade, e também a 
questão da fumaça das fábricas lançadas sobre as casas em vários bairros da cidade. Solicita 
também que seja criada uma Comissão de vereadores desta Casa, para averiguar esses fatos, 
visitando as indústrias e madeireiras que utilizam produtos químicos, estudando junto com os 
empresários medidas que poderão ser tomadas para evitar tais danos a natureza e ao meio 
ambiente.  

 

5. JUNINHO: Invocando o art. 94 do Regimento Interno, solicito ao Plenário que seja dispensada a 
leitura da Ata da 13 

6. ª Reunião Ordinária.  
 

(Se o Plenário aprovar a dispensa da leitura da Ata, pular para: JUNINHO: VAMOS AGORA PARA..”) 
 

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

8. VALTINHO: Leitura da Ata da 13ª Reunião Ordinária, realizada em 30/04/2019, às 19:30 horas. 
(Fazer a leitura) 

 

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

 

JUNINHO: VAMOS AGORA PARA APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO DE INDICAÇÕES E 
REQUERIMENTO 

 



 

10. VALTINHO: Indicação Nº 30/2019, de autoria do vereador Felipe Nardi Laudade, que sugere ao 
Executivo Municipal que providencie o realinhamento do calçamento de paralelepípedo do bairro 
Parque do Trevo, bem como retirada de matos da rua. 

 

11. JUNINHO: Vereador Felipe, gostaria de fazer defesa de sua Indicação? 
 

12. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N° 30/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

13. JUNINHO: A votação única da Indicação Nº 30/2019 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções.  

 

14. VALTINHO: Indicação Nº 31/2019, de autoria do vereador Felipe Nardi Laudade, que sugere ao 
Executivo Municipal que providencie reparos no sinal de wi-fi da Praça Dona Sinhá, visando a 
estabilidade da conexão e a qualidade do serviço. Solicita ainda que seja disponibilizado sinal de 
internet sem fio (wi-fi) nas demais praças públicas e quadras poliesportivas. 

 

15. JUNINHO: Vereador Felipe, gostaria de fazer defesa de sua Indicação? 
 

16. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N° 31/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

17. JUNINHO: A votação única da Indicação Nº 31/2019 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções.  

 

18. VALTINHO: Requerimento Nº 31/2019 que vem solicitar que seja enviada Moção de Aplausos Ao 
Grupo Máscaras pela realização do Feteg – Festival de Teatro de Guaranésia – 4º Ato em Guaranésia, 
sucesso por todos esses anos. Autoria Vereador Felipe Nardi Laudade. 

 

19. JUNINHO: Vereador Felipe, gostaria de fazer defesa de seu Requerimento? 
 

20. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento N° 31/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

21.  JUNINHO: A votação única da do Requerimento Nº 31/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
 

PALAVRA FRANCA 
 
 

22.      JUNINHO: A palavra está franca primeiramente aos membros da Mesa Diretora, seguindo a 
ordem:  

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

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


