
JUNINHO: 16ª (DÉCIMA SEXTA) Reunião Ordinária  
GESTÃO 2019-2020                   Dia: 21/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 correspondência recebida. 
 

VALTINHO: _Ofício Nº 20/2019 da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal, informando que 
o Executivo Municipal realizará Audiência Pública do 1º Quadrimestre de 2019 no próximo dia 24 de 
maio do corrente ano, às 16:00 horas nesta Casa de Leis. Importante a presença de todos os 
vereadores. 

 

5. JUNINHO: Invocando o art. 94 do Regimento Interno, solicito ao Plenário que seja dispensada a 
leitura da Ata da 14ª Reunião Ordinária.  

 

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

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

7. VALTINHO: Leitura da Ata da 15ª Reunião Ordinária, realizada em 14/05/2019, às 19:30 horas. 
(Fazer a leitura) 

 

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

 

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

 
 

9. VALTINHO: Indicação Nº 34/2019, de autoria do vereador Felipe Nardi Laudade, que solicita ao 
Executivo Municipal explicações do motivo que levaram o PSF Dr. André de Sá Perocco a estar 
funcionando de forma provisória no poliesportivo “Berto Lauria” bem como explicações de como 
anda o cronograma da obra do mesmo.  

 

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



11. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N° 34/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

12. JUNINHO: A votação única da Indicação Nº 34/2019 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções.  

 

13. VALTINHO: Indicação Nº 35/2019, de autoria do vereador Osmar Antônio, que sugere ao Executivo 
Municipal que através dos meios competentes seja feito a iluminação na área asfaltada da estrada 
Guaranésia/Santa Cruz da Prata no Polo Industrial “Dr. Firmino Rocha Freitas”.  

 

14. JUNINHO: Vereador Osmar, gostaria de fazer defesa de sua Indicação? 
 

15. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N° 35/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

16. JUNINHO: A votação única da Indicação Nº 35/2019 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções. 

  

17. VALTINHO: Indicação Nº 36/2019, de autoria do vereador Geraldo da Silveira Filho, que solicita ao 
Executivo Municipal que seja incluso no cronograma de passagem do Fumacê nas ruas do 
município, o distrito de Santa Cruz da Prata.  

 

18. JUNINHO: Vereador Geraldo, gostaria de fazer defesa de sua Indicação? 
 

19. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N° 36/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 
 

20. JUNINHO: A votação única da Indicação Nº 36/2019 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções.  

 

21. VALTINHO: Indicação Nº 37/2019, de autoria do vereador Geraldo da Silveira Filho, que solicita ao 
Executivo Municipal que seja enviado à Câmara municipal um Projeto de Lei que prevê a legalidade 
da prestação de Serviços de Máquinas de Manutenção das estradas rurais até a sede de sítios e 
fazendas do Município.  

 

22. JUNINHO: Vereador Geraldo, gostaria de fazer defesa de sua Indicação? 
 

23. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N° 37/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 
 

24. JUNINHO: A votação única da Indicação Nº 37/2019 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções.  

 

25. VALTINHO: Indicação Nº 38/2019, de autoria do vereador José Osmar da Costa Júnior, que 
sugere ao Executivo Municipal a implantação de eventos culturais nos bairros da cidade e no distrito de 
Santa Cruz da Prata.  

26. VALTINHO: Vereador José Osmar, gostaria de fazer defesa de sua Indicação? 
 

27. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N° 38/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 
 

28. JUNINHO: A votação única da Indicação Nº 38/2019 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções.  

 

29. VALTINHO: Indicação Nº 39/2019, de autoria do vereador José Osmar da Costa Júnior, que 
sugere ao Executivo Municipal que veja uma solução definitiva em relação às passagens clandestinas que 
vão do bairro Conjunto habitacional Dr. João Bento Ribeiro do Valle ao Bairro  Parque do Trevo. 

  

30. VALTINHO: Vereador José Osmar, gostaria de fazer defesa de sua Indicação? 
 

31. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N° 39/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 
 



32. JUNINHO: A votação única da Indicação Nº 39/2019 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções.  

 

33. VALTINHO: Requerimento Nº 36/2019 que vem solicitar que seja enviada Moção de Aplausos 
para a equipe de Vôlei Feminino Módulo II, da escola Estadual Alice Autran Dourado pela conquista desta 
modalidade esportiva no JEMG – Jogos Estudantis de Minas Gerais. Autoria Vereador Tiago da Silveira. 
 

34. JUNINHO: Vereador Tiago, gostaria de fazer defesa de seu Requerimento? 
 

35. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento N° 36/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 
 

36.  JUNINHO: A votação única da do Requerimento Nº 36/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 

37. VALTINHO: Requerimento Nº 37/2019 que vem solicitar que seja enviada Moção de Pesar à 
família da senhora Luiza Maria Pelaquim pelo seu falecimento, rogando a Deus que conforte toda família.   
Autoria Vereador Felipe Nardi Laudade. 
 

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

39. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento N° 37/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 
 

40.  JUNINHO: A votação única da do Requerimento Nº 37/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 

41. VALTINHO: Requerimento Nº 38/2019 que vem solicitar que seja enviada Moção de Pesar à 
família da senhora Valdevina Geralda da Silva pelo motivo de seu falecimento, rogando a Deus que 
console toda família.  Autoria Vereador José Osmar da Costa Júnior. 
 

42. VALTINHO: Vereador José Osmar, gostaria de fazer defesa de seu Requerimento? 
 

43. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento N° 38/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

44.  JUNINHO: A votação única da do Requerimento Nº 38/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

45. VALTINHO: Requerimento Nº 39/2019 que vem solicitar que seja enviada Moção de Pesar à família 
da senhora Vânia Cristina dos Santos pelo motivo de seu falecimento, rogando a Deus que console 
toda família.  Autoria Vereador José Osmar da Costa Júnior. 

 

46. VALTINHO: Vereador José Osmar, gostaria de fazer defesa de seu Requerimento? 
 

47. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento N° 39/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

48.  JUNINHO: A votação única da do Requerimento Nº 39/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
 

VALTINHO: VAMOS AGORA PARA APRESENTAÇÃO PROJETOS: 
 

 

49. VALTINHO: Apresentação do Projeto de Lei Nº 49 de 20 de maio de 2019, que Dispõe sobre a 
transparência e publicidade das despesas com pagamento de horas extras, gratificação por funções 
ou participação em comissões dos servidores públicos municipais, empregos públicos e agentes 
políticos do Município e dá outras providências. Autoria: Vereador Felipe Nardi Laudade.  

50.   JUNINHO: Encaminho o Projeto para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação 
Final e Comissão de Obras, Meio Ambiente e Serviços Públicos Municipais apreciarem. 
 

JUNINHO: VAMOS AGORA PARA VOTAÇÃO ÚNICA DO SEGUINTE PROJETO: 



 

51. VALTINHO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 46 de 08 de maio de 2019, que dispõe sobre 
denominação de rua no município de Guaranésia estado de Minas Gerais. Autoria: Vereador Felipe 
Nardi Laudade. Situação Atual: Rua “E” – Chácara Alto da Boa Vista – Nova situação: Rua José 
Antônio Naccarato  Chácara Alto da Boa vista.  

 

52.   VALTINHO: Leitura do parecer do Projeto de Lei Nº 46/2019. 
 
 

53.   JUNINHO: Dando prosseguimento à votação, algum vereador deseja se pronunciar quanto ao 
Projeto em pauta? (Juninho: aguardar se houver pronunciamento e discussão do projeto) 

 

54.   JUNINHO: Vamos agora para a votação única do Projeto de Lei Nº 46/2019. Favor se manifestar o 
vereador que estiver contrário a matéria. (Juninho: proceder à votação chamando pelo nome de 
cada vereador) 

 

55.   JUNINHO: A votação única do Projeto de Lei N° 46/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
 

JUNINHO: VAMOS AGORA PARA A PRIMEIRA VOTAÇÃO DO SEGUINTE PROJETO: 
 

56. VALTINHO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 48 de 13 de maio de 2019, 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 2.229 de 04/07/2018 que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei 
Orçamentária de 2019 e autoriza abertura de crédito especial ao orçamento fiscal do exercício de 
2019.   Autoria: Executivo Municipal.  Valor R$ 4.000,00(abertura de crédito especial CIMOG – 
Contrato de Rateio a fim de promover adequação).  
 

57.   VALTINHO: Leitura dos pareceres do Projeto de Lei Nº 48/2019. 
 

58. JUNINHO: Dando prosseguimento à votação, algum vereador deseja se pronunciar quanto ao 
Projeto em pauta? (Juninho: aguardar se houver pronunciamento e discussão do projeto) 

 

59.   JUNINHO: Vamos agora para a primeira votação do Projeto de Lei Nº 48/2019. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário a matéria. (Juninho: proceder à votação chamando 
pelo nome de cada vereador) 

 

60.   JUNINHO: A primeira votação do Projeto de Lei N° 48/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
TRIBUNA LIVRE 

 
 
 

61. JUNINHO: Convido o Sr. Marcos Franchi Neto para explanar na Tribuna Livre quanto ao assunto: 
“Assistência Social (Projetos e Repúdios Políticos)” Sr. Marcos, seja bem vindo. O Sr. tem 5 minutos 
para a explanação e não poderá dirigir nenhum questionamento verbal aos vereadores. Caso haja 
questionamentos, favor protocolar na Secretaria. 

 
 

 
 

 

PALAVRA FRANCA 
 
 

62.      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 
 

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

 

 


