
JUNINHO: 19ª (DÉCIMA NONA) Reunião Ordinária  
GESTÃO 2019-2020                   Dia: 11/JUNHO/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: Invocando o art. 94 do Regimento Interno, solicito ao Plenário que seja dispensada a 
leitura da Ata da 18ª Reunião Ordinária.  

 

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

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

6. VALTINHO: Leitura da Ata da 18ª Reunião Ordinária, realizada em 04/06/2019, às 19:30 horas. 
(Fazer a leitura) 

7. 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 

 
 

8. VALTINHO: Indicação Nº 44/2019, de autoria do vereador Felipe Nardi Laudade, que solicita ao 
Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa Projeto de Lei, que regulamente no município de 
Guaranésia o tratamento diferenciado e favorecido às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno 
Porte (EPP), conforme traz a Lei Complementar Nº123/2006 que implantou no ordenamento jurídico 
brasileiro o novo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.  

 

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

10. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N° 44/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 
 

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

 

12. VALTINHO: Indicação Nº 45/2019, de autoria do vereador Geraldo da Silveira, que sugere ao 
Executivo Municipal que através do Departamento competente ou mesmo pela parceria com alguns 



deputados de nosso Estado, que estude e viabilize recursos financeiros para realização de obras de 
recapeamento asfáltico (serviço geral) nas vias públicas no distrito de Santa Cruz da Prata, cito elas: Rua 
Bráz Rodrigues de Lima, trecho entre os números 117 ao 375, uma extensão de 140 mts e Rua José 
Benedito Pereira, trecho entre o números 31 ao número 140, extensão de 120 mts, ambas sem condições 
de tráfego.   

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

14. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N° 45/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 
 

15. JUNINHO: A votação única da Indicação Nº 45/2019 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções.  

 
 

16. VALTINHO: Requerimento Nº 48/2019 de autoria do vereador Felipe Nardi Laudade que solicita 
que seja enviada Moção de Pesar à família da pequena guerreira Maria Eloisa Fonseca pelo seu 
falecimento, rogando a Deus que conforte toda família. 
 

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

18. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento N° 48/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 
 

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

 

20. VALTINHO: Requerimento Nº 49/2019 de autoria do vereador Felipe Nardi Laudade que solicita 
que seja enviada Moção de Pesar à família do senhor José Valdevino dos Santos, mais conhecido por Zé 
Hipólito pelo seu falecimento, rogando a Deus que conforte toda família. 
 

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

22. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento N° 49/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 
 

23.  JUNINHO: A votação única da do Requerimento Nº 49/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

24. VALTINHO: Requerimento Nº 50/2019 de autoria do vereador Felipe Nardi Laudade que solicita 
que seja enviada Moção de Aplausos para Capítulo Oliveiros Elias Zeitune, Ordem Demolay de 
Guaranésia pela comemoração do seu 23º Aniversário de Fundação e pelos serviços dedicados em prol 
da nossa comunidade.  
 

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

26. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento N° 50/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 
 

27.  JUNINHO: A votação única da do Requerimento Nº 50/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

28. VALTINHO: Requerimento Nº 51/2019 de autoria do vereador Felipe Nardi Laudade que solicita 
que seja enviada Moção de Aplausos para a Comissão Organizadora da Queima do Alho, ocorrida no 
distrito de Santa Cruz da Prata no dia 08 de junho do corrente ano.  
 

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

30. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento N° 51/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 
 

31.  JUNINHO: A votação única da do Requerimento Nº 51/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 



32. VALTINHO: Requerimento Nº 52/2019 de autoria do vereador Felipe Nardi Laudade que solicita 
que seja enviada Moção de Aplausos para a Comissão Organizadora do Desfile de Carros de Boi, 
ocorrido no distrito de Santa Cruz da Prata no dia 08 de junho do corrente ano.  
 

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

34. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento N° 52/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 
 

35.  JUNINHO: A votação única da do Requerimento Nº 52/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

VALTINHO: Requerimento Nº 53/2019 de autoria dos vereadores Felipe Nardi Laudade e Osmar Antônio 
que solicitam que seja enviada Moção de Pesar à família da senhora Geralda Baroneza de Souza pelo 
seu falecimento, rogando a Deus que conforte toda família. 
 

36. JUNINHO: Vereadores Felipe e Osmar, gostariam de fazer defesa de seu Requerimento? 
 

37. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento N° 53/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 
 

38.  JUNINHO: A votação única da do Requerimento Nº 53/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

39.  
 
 

 

JUNINHO: VAMOS AGORA PARA APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES PROJETOS: 
 

40. VALTINHO: Apresentação do Projeto de Lei Nº 51 de 04 de junho de 2019, que autoriza abertura de 
crédito suplementar ao orçamento fiscal do exercício de 2019 do município de Guaranésia em favor 
do Executivo Municipal e dá outras providências. Valor: 31.000,00. Objeto: (Reforçar elemento de 
despesa do Recurso 155 – construção e ampliação e reforma de Prédios da Atenção Básica - 
Melhorias nas unidades do PSF- Programa de Saúde da família do Jardim Renovação).  Autoria: 
Executivo Municipal. 

 

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

 

42. VALTINHO: Apresentação do Projeto de Lei Nº 52 de 11 de junho de 2019, que altera a Lei 
municipal Nº 2.174 de 14 de dezembro de 2017, que autoriza o Poder Executivo a desmembrar o 
imóvel de sua propriedade localizado no Loteamento Capitão para constituição do Polo do 
Empreendedor denominado “Tim Vilas Boas” doando lotes na forma onerosa e dá outras 
providências. Autoria: Executivo Municipal. 

 

43. 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: 
 

44. VALTINHO: Dispensa da leitura do Projeto de Resolução Nº 01 de 31 de maio de 2019, que altera a 
redação do art. 60, inciso III e do art. 64 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guaranésia, 
para inserir na Comissão de Obras, Meio Ambiente e Serviços Públicos Municipais o Bem estar 
Animal. Autoria: Vereador Felipe Nardi Laudade.  

 

45. VALTINHO: Leitura dos pareceres do Projeto de Resolução Nº 01/2019. 
 

46. VALTINHO: Leitura da Emenda Supressiva, onde exclui do art. 1º e do art. 2º do Projeto de 
Resolução Nº01/2019 a expressão “e bem estar animal” que seria acrescentada ao inciso III do art. 
60 do Regimento Interno. Autoria Comissão Permanente de Obras, Meio Ambiente e Serviços 
Públicos Municipais. 



 

47. JUNINHO: Os vereadores membros da Comissão de Obras e Meio Ambiente, autores dessa 
Emenda desejam se pronunciar sobre a emenda proposta? (Aguardar) 

 

48. JUNINHO: A votação única da Emenda Supressiva ao Projeto de Resolução Nº 01/2019 ficou 
definida: ______ votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

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

 

50. JUNINHO: Vamos agora para a votação única do Projeto de Resolução Nº 01/2019. Favor se 
manifestar o vereador que estiver contrário à matéria. (Juninho: proceder à votação chamando 
pelo nome de cada vereador) 

 

51.   JUNINHO: A votação única do Projeto de Resolução N°01/2019 ficou assim definida: ______ votos 
a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

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

 

52. VALTINHO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 50, de 04 de junho de 2019, que altera a 
redação da Lei Municipal Nº 1822, de 10 de junho de 2011, em seu Art. 1º, Inciso II, para inserir as 
letras “k” e “l”, a saber: letra k: “crime de violência doméstica e familiar contra mulheres” e letra l 
“crime de abuso, violência e exploração sexual contra a criança e adolescente”. Autoria: Vereador 
Felipe Nardi Laudade.  

 
 

53. VALTINHO: Leitura dos pareceres do Projeto de Lei Nº 50/2019. 
 

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

 

55. JUNINHO: Vamos agora para a primeira votação do Projeto de Lei  Nº 50/2019. Favor se manifestar 
o vereador que estiver contrário à matéria. (Juninho: proceder à votação chamando pelo nome 
de cada vereador) 

 

56.   JUNINHO: A primeira votação do Projeto de Lei N°50/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 

 

PALAVRA FRANCA 
 

57.      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 
 

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


