
JUNINHO: 21ª (VIGÉSSIMA PRIMEIRA) Reunião Ordinária  
GESTÃO 2019-2020                   Dia: 25/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: Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura de correspondência enviado por 
vereador. 

 

- Vereador Felipe Nardi Laudade envia ofício ao Padre Gentil Lopes Campos Júnior, parabenizando- 
o como assim todos os colaboradores pela realização e ornamentação dos tapetes para a procissão 
de Corpus Christi, proporcionando através desta Festa Religiosa um momento de união e de 
confraternização da comunidade guaranesiana.  

 

5. JUNINHO: Invocando o art. 94 do Regimento Interno, solicito ao Plenário que seja dispensada a 
leitura da Ata da 20ª 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 20ª Reunião Ordinária, realizada em 18/06/2019, às 19:30 horas. 
(Fazer a leitura) 

 

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

9.  
 

VALTINHO: VAMOS AGORA PARA APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO DE REQUERIMENTOS 
 
 
 

10. VALTINHO: Requerimento Nº 57/2019 de autoria do vereador Felipe Nardi Laudade que solicita 
que seja enviada Moção de Aplausos para o Grupo Máscaras que participou da peça teatral “EUS”, do 14º 
NEPOPÓ – Festival de Teatro de São João Nepomuceno, onde pode ser ganhador de alguns prêmios. 
 

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



12. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento N° 57/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 
 

13.  JUNINHO: A votação única da do Requerimento Nº 57/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

14. VALTINHO: Requerimento Nº 58/2019 de autoria do vereador Felipe Nardi Laudade que solicita 
que seja enviada Moção de Pesar à família do senhor José Piva Duarte pelo seu falecimento, rogando a 
Deus que console todos seus familiares e amigos.  

 

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

16. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento N° 58/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 
 

17.  JUNINHO: A votação única da do Requerimento Nº 58/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

18. VALTINHO: Requerimento Nº 59/2019 de autoria do vereador Felipe Nardi Laudade que solicita 
que seja enviada Moção de Aplausos para as lojas Lima Limão e Perfil Calçados pela promoção Outlet 
Beneficente que arrecadou 352 quilos de alimentos para a Conferência São Vicente de Paula, Sociedade 
Santo Antônio de Pádua e Comunidade Terapêutica Escola da Vida.    

 

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

20. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento N° 59/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 
 

21.  JUNINHO: A votação única da do Requerimento Nº 59/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

22. VALTINHO: Requerimento Nº 60/2019 de autoria do vereador Tiago da Silveira que solicita que 
seja enviada Moção de Aplausos para as Paróquias Santa Bárbara e Mãe Rainha pela realização e 
ornamentação dos tapetes para a procissão de Corpus Christi.    

 

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

24. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento N° 60/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 
 

25.  JUNINHO: A votação única da do Requerimento Nº 60/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

26. VALTINHO: Requerimento Nº 61/2019 de autoria do vereador Tiago da Silveira que solicita que 
seja enviada Moção de Aplausos para Gabriel Silvério pela brilhante palestra “Atendimento Show, 
vendendo mais e melhor”, realizada no Centro Cultural Fernandina Tavares Paes em Guaranésia. 

 

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

28. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento N° 61/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 
 

29.  JUNINHO: A votação única da do Requerimento Nº 61/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
JUNINHO: VAMOS AGORA PARA PRIMEIRA VOTAÇÃO  DOS SEGUINTES PROJETOS: 

 
 
 

30. VALTINHO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 54, de 18 de junho de 2019, que doa lote de 
Terreno à Empresa João Paulo Fernandes do Pratão e Cia Ltda. Autoria: Executivo Municipal. 

 

31. VALTINHO: Leitura dos pareceres do Projeto de Lei Nº 54/2019. 
 



32. VALTINHO: Leitura da Emenda Modificativa ao art. 3º, inciso II alínea “c” onde corrige o valor 
estimado de faturamento da empresa de R$ 295.265,37 para R$ 469.153,44. 

 

33. JUNINHO: Algum vereador membro da Comissão autora da Emenda deseja se pronunciar sobre a 
emenda apresentada? (Juninho: aguardar se houver pronunciamento e discussão do projeto) 

 

34. JUNINHO: Vamos agora para a votação única da Emenda Modificativa ao art. 3º, II, alínea “c” do 
Projeto de Lei Nº 54/2019. Favor se manifestar o vereador que estiver contrário à matéria. 
(Juninho: proceder à votação chamando pelo nome de cada vereador) 

 

35.   JUNINHO: A votação única da Emenda Modificativa ao art. 3º, II, alínea c do Projeto de Lei 
N°54/2019 ficou assim definida: ______ votos a favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

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

 

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

 

38.   JUNINHO: A primeira votação do Projeto de Lei N°54/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

39. VALTINHO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 55, de 18 de junho 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 n 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$ 17.700,00 (termo aditivo para adequação do Projeto de 

revitalização da Praça da Bíblia). 

40. VALTINHO: Leitura dos pareceres do Projeto de Lei Nº 55/2019. 
 

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

 

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

 

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

 
JUNINHO: VAMOS AGORA PARA SEGUNDA VOTAÇÃO  DOS SEGUINTES PROJETOS: 

 
 

44. VALTINHO: Dispensa da leitura 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. 

 

45. VALTINHO:  Dispensa da leitura dos pareceres do Projeto de Lei Nº 51/2019. 
 

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

 

47. JUNINHO: Vamos agora para a votação do Projeto de Lei Nº 51/2019. Favor se manifestar o 
vereador que estiver contrário à matéria. (Juninho: proceder à votação chamando pelo nome de 
cada vereador) 

 



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

 

49. VALTINHO: Dispensa da leitura 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.  

50. VALTINHO: Dispensa da leitura dos pareceres do Projeto de Lei Nº 52/2019. 
 

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

 

52. JUNINHO: Vamos agora para a votação do Projeto de Lei Nº 52/2019. Favor se manifestar o 
vereador que estiver contrário à matéria. (Juninho: proceder à votação chamando pelo nome de 
cada vereador) 

 

53.   JUNINHO: A segunda votação do Projeto de Lei N°52/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
TRIBUNA LIVRE 

 
 
 

54. JUNINHO: Convido o Sr. Paulo Sérgio Gutler Francino para explanar na Tribuna Livre quanto ao 
assunto: “A importância da Transparência.” Sr. Paulo Sérgio, 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 
 

55.      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 
 

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

 


