
JUNINHO: 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) Reunião Ordinária  
GESTÃO 2019-2020                   Dia: 09/JULHO/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 22ª 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 23ª Reunião Ordinária, realizada em 02/07/2019, às 19:30 horas. 
(Fazer a leitura) 

 

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

 
PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

 
Convidamos, para participar da Sabatina nesta Casa, o Oficial de Aprovação e Fiscalização, Sr. 
Jéferson Gonçalves Rodrigues; convocados conforme Requerimento 64/2019. Sr. Jéferson seja 
bem vindo! Esta Sabatina será clara e objetiva (Perguntas e Respostas)onde os vereadores 
poderão fazer suas perguntas ao sabatinado.  

 
 

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

 
 
 

8. VALTINHO: Indicação Nº 51/2019 de autoria do vereador José Osmar da Costa Júnior, que solicita 
a poda das árvores que ficam na divisa do Bairro Novo Horizonte e da COHAB, próxima a Praça. 

 

9. JUNINHO: (Falar) 



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

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

 

12. VALTINHO: Requerimento Nº 65/2019 de autoria do vereador Felipe Nardi Laudade, que solicita 
que seja enviada Moção de Pesar à família do senhor Maria Ito, mais conhecido como Mário Japonês, 
pelo seu falecimento, pedindo a Deus o amparo e consolo a todos seus familiares e amigos.  

 

13. JUNINHO: Algum vereador gostaria de explanar sobre este Requerimento? 
 

14. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento N° 6_/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 
 

15.  JUNINHO: A votação única da do Requerimento Nº 65/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
 

16. VALTINHO: Requerimento Nº 66/2019 de autoria do vereador Antônio Pascoalini que solicita que 
seja enviada Moção de Aplausos para a Banda do 12º BPM da Cidade de Passos, sob a regência do 
maestro Ten. Antônio Marcos Nascimento, que abrilhantaram o evento de reinaguração do 2º Pelotão de 
Guaranésia ocorrido no Centro Cultural Fernandina Tavares Paes, dia 05/07/2019. 

 
 

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

18. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento N° 66/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 
 

19.  JUNINHO: A votação única da do Requerimento Nº 66/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções.  

 

20. VALTINHO: Requerimento Nº 67/2019 de autoria do vereador José Osmar da Costa Júnior que 

solicita que seja enviada Moção de Aplausos para todas as Escolas Municipais por terem promovido 

festas juninhas e quadrilhas em suas dependências, mantendo e ensinando esta bonita, folclórica e antiga 

tradição às nossas crianças e adolescentes.  

 
 

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

22. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única do Requerimento N° 66/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 
 

23.  JUNINHO: A votação única da do Requerimento Nº 66/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 

 

 
JUNINHO: VAMOS AGORA PARA APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES PROJETOS: 

 

24. VALTINHO: Apresentação do Projeto de Lei Nº 61 de 09 de julho 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: R$ 88.100,00 Objeto: (Custear a obra de 
construção de um muro e gradil no perímetro da Quadra de Esportes do CEMEI Professora Tereza 
Cristina”) Autoria: Executivo Municipal. 

 

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

 
 

 
JUNINHO: VAMOS AGORA PARA PRIMEIRA VOTAÇÃO  DO SEGUINTE PROJETO: 



 
 
 

26. VALTINHO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 57 de 02 de julho de 2019, que autoriza 
abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal de exercício de 2019 do município de 
Guaranésia em favor do Executivo Municipal e dá outras providências. Valor: R$ 15.000,00 Objeto: 
(Reforçar elementos de despesa da ação 2.196 – parceria com o CONSEP na instalação de radares 
leitores automáticos de placas em todas as entradas e saídas da cidade). Autoria: Executivo 
Municipal 

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

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

 

29. JUNINHO: Vamos agora para a primeira votação do Projeto de Lei Nº 57/2019. Favor se manifestar 
o vereador que estiver contrário à matéria. (Juninho: proceder à votação chamando pelo nome 
de cada vereador) 

 

30.   JUNINHO: A primeira votação do Projeto de Lei N°57/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

31. VALTINHO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 58 de 02 de Julho de 2019, que cria o 
COMUTRAN – Conselho Municipal de Trânsito e tráfego e dá outras providências. Objeto: 
(Participação da sociedade nas soluções dos problemas de trânsito eliminando as causas 
devidamente comprovadas dos acidentes). Autoria Executivo Municipal. 

 

32. VALTINHO: Leitura dos pareceres do Projeto de Lei Nº 58/2019. 
 

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

 

34. JUNINHO: Vamos agora para a primeira votação do Projeto de Lei Nº 58/2019. Favor se manifestar 
o vereador que estiver contrário à matéria. (Juninho: proceder à votação chamando pelo nome 
de cada vereador) 

 

35.   JUNINHO: A primeira votação do Projeto de Lei N°58/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

36. VALTINHO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 59 de 02 de Julho de 2019, que autoriza o 
Município de Guaranésia a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – 
BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências. Autoria: Executivo 
Municipal 

 

37. VALTINHO: Leitura dos pareceres do Projeto de Lei Nº 59/2019. 
 

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

 

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

 

40.   JUNINHO: A primeira votação do Projeto de Lei N°59/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
 

 
 

JUNINHO: VAMOS AGORA PARA SEGUNDA VOTAÇÃO  DOS SEGUINTES PROJETOS: 
 



41. VALTINHO: Dispensa da leitura do Projeto de Lei Nº 53, de 18 de junho de 2019, que doa lote de 
Terreno à Empresa Vô Estamparia Ltda. Autoria: Executivo Municipal  
 

42. VALTINHO: Dispensa da leitura dos pareceres do Projeto de Lei Nº 53/2019. 
 

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

 

44. JUNINHO: Vamos agora para a segunda votação do Projeto de Lei Nº 53/2019. Favor se manifestar 
o vereador que estiver contrário à matéria. (Juninho: proceder à votação chamando pelo nome 
de cada vereador) 

 

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

 

 
 

PALAVRA FRANCA 
 

46.      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 
 

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

 

 


