
JUNINHO: 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) Reunião Ordinária  
GESTÃO 2019-2020                   Dia: 30/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 25ª 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 25ª 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.  
 

JUNINHO: AVISO 
 

Pedimos aos senhores vereadores que informem ao servidor Luiz Alberto, até a data máxima de 

12 de agosto de 2019, quem serão os seus homenageados com o título de Cidadão 

Guaranesiano. Não esquecer que os nomes devem vir acompanhados de fotografia e breve 

biografia do homenageado. Pedimos ainda, encarecidamente, que o vereador não ultrapasse a 

data limite estabelecida, já que os Decretos Legislativos precisam passar pela apreciação da 

Comissão Especial para em seguida serem votados e as placas confeccionadas. A sessão solene 

de entrega dos títulos ocorrerá dia 23 de setembro de 2019, segunda-feira, no Centro Cultural 

Fernandina Tavares Paes, às 19h30min. 

 

 

 



JUNINHO: LEITURA DE CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 

 

VALTINHO: A Prefeitura Municipal de Guaranésia, juntamente com a Secretaria Municipal de 

Cultura, Esporte e Turismo, vêm, respeitosamente, convidar os vereadores para participar do 

Desfile Cívico Tradicional em comemoração aos 118 anos de emancipação político administrativa 

de Guaranésia, que ocorrerá as 16 horas, dia 15 de setembro, nas Praças Centrais da nossa 

cidade. Pedimos a todos os vereadores que confirmem a sua participação até o dia 16 de agosto 

para que o evento possa melhor organizado. Contamos com as suas valiosas participações! 

 

JUNINHO: Pedimos aos vereadores que informem, na secretaria, para a servidora Lisley de Souza 

Alves se irão ou não participar do desfile até o dia 16 de agosto.  

 

 
JUNINHO: VAMOS AGORA PARA APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO DE REQUERIMENTOS E 

INDICAÇÕES 
 

8. VALTINHO: Requerimento Nº 67, de autoria do vereador Tiago da Silveira, solicita que seja enviada 
Moção de Pesar à família do senhor José Lázaro de Souza, pelo seu falecimento, rogando a Deus 
para que dê o consolo a todos os seus familiares.   

9. JUNINHO: Vereador Tiago gostaria de fazer a defesa do seu Requerimento? 
 

10. JUNINHO: Vamos agora para a votação do Requerimento Nº67. (Fazer a votação chamando 

nome de cada vereador) 

 

11.  JUNINHO: A votação do Requerimento Nº67 ficou assim definida: ____ a favor, ____contra e ____ 

abstenções.  

 

12. VALTINHO: Requerimento Nº 68, de autoria do vereador José Osmar da Costa Júnior, que solicita 

que seja enviada Moção de Aplausos ao menino João Pedro Pelaquim Evangelista de Souza, que 

ficou entre os 12 melhores cavaleiros do Brasil, na categoria mirim, na 38º Exposição Nacional do 

Cavalo Mangalarga Marchador, promovido pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo 

Mangalarga Marchador (ABCCMM) em evento ocorrido em Belo Horizonte entre os dias 16/07/2019 

e 27/07/2019. 

 

13. JUNINHO: (Falar...) 
 

14. JUNINHO: Vamos agora para a votação do Requerimento Nº68. (Fazer a votação chamando 

nome de cada vereador) 

 

15.  JUNINHO: A votação do Requerimento Nº68 ficou assim definida: ____ a favor, ____contra e ____ 

abstenções.  

 

16. VALTINHO: Requerimento Nº 69, de autoria do vereador José Osmar da Costa Júnior, que solicita 

que seja enviada Moção de Aplausos para o Gustavo Assis que foi campeão nacional da categoria 

juvenil, na 38º Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador, promovido pela Associação 

Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM) em evento ocorrido em Belo 

Horizonte entre os dias 16/07/2019 a 27/07/2019. 

 

17. JUNINHO: (Falar...) 



 

18. JUNINHO: Vamos agora para a votação do Requerimento Nº69. (Fazer a votação chamando 

nome de cada vereador) 

 

19.  JUNINHO: A votação do Requerimento Nº 69 ficou assim definida: ____ a favor, ____contra e ____ 

abstenções.  

 

20. VALTINHO: Requerimento Nº 70, de autoria do vereador José Osmar da Costa Júnior, que solicita 

que seja enviada Moção de Aplausos à Associação Arte e Vida e Cultura da Capoeira pelos seus 25 

anos de existência no município que se deu no dia 20 de julho.  

 

21. JUNINHO: (Falar...) 
 

22. JUNINHO: Vamos agora para a votação do Requerimento Nº70. (Fazer a votação chamando 

nome de cada vereador) 

 

23.  JUNINHO: A votação do Requerimento Nº 70 ficou assim definida: ____ a favor, ____contra e ____ 

abstenções.  

 

24. VALTINHO: Indicação Nº 52, de autoria do vereador José Osmar da Costa Júnior, que solicita que 
seja oficiado o senhor Prefeito Municipal, para preste informações sobre o estado da Praça João 
Gomes Davi, localizada no Parque do Trevo.   
 

25. JUNINHO: (Falar...) 
 

26. JUNINHO: Vamos agora para a votação do da Indicação Nº 52. (Fazer a votação chamando nome 

de cada vereador) 

 

27.  JUNINHO: A votação da Indicação Nº 52 ficou assim definida: ____ a favor, ____contra e ____ 

abstenções.  

 

28. VALTINHO: Indicação Nº 53, de autoria do vereador José Osmar da Costa Júnior, que envia ao 
senhor Prefeito anteprojeto de lei que dispõe sobre o uso de vagas destinadas aos idosos e 
portadores de deficiência em estacionamentos privados e públicos e dá outras providências   
 

29. JUNINHO: (Falar...) 
 

30. JUNINHO: Vamos agora para a votação do da Indicação Nº 53. (Fazer a votação chamando nome 

a nome) 

 

31.  JUNINHO: A votação da Indicação Nº 53 ficou assim definida: ____ a favor, ____contra e ____ 

abstenções.  

 

32. VALTINHO: Indicação Nº 54, de autoria do vereador José Osmar da Costa Júnior, que sugere ao 
Prefeito Municipal que se implante em Guaranésia, para a população idosa o projeto Farmácia em 
Casa.  
 

33. JUNINHO: (Falar...) 
 



34. JUNINHO: Vamos agora para a votação do da Indicação Nº 54. (Fazer a votação chamando nome 

a nome) 

 

35.  JUNINHO: A votação da Indicação Nº 54 ficou assim definida: ____ a favor, ____contra e ____ 

abstenções.  

 
JUNINHO: VAMOS AGORA PARA PRIMEIRAS VOTAÇÕES DOS SEGUINTES PROJETOS: 

 

36. VALTINHO: Dispensa de leitura do Projeto de Lei Nº 63, de 23 de julho de 2019, que Institui o 
Programa de Incentivo à Regularização Fiscal no Município de Guaranésia e dá outras providências. 
Autoria: Executivo Municipal. 
 

37. VALTINHO: Leitura dos pareceres do Projeto de Lei Nº 63/2019. 
 

 

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 Nº63/2019. 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°63/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 

41. VALTINHO: Dispensa de leitura do Projeto de Lei Nº 64, de 23 de julho de 2019, que altera a Lei 
Municipal Nº 2.309/2019 que dispõe sobre o Serviço de Táxi no Município de Guaranésia, Estado de 
Minas Gerais e dá outras providências. Autoria: Executivo Municipal. 

 
 

42. VALTINHO: Leitura dos pareceres do Projeto de Lei Nº 64/2019. 
 

 

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

 

45.   JUNINHO: A primeira votação do Projeto de Lei N°64/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
 

46. VALTINHO: Dispensa de leitura do Projeto de Lei Nº 65, de 23 de julho de 2019, que dispõe sobre a 
concessão de férias acrescida do terço constitucional e do décimo terceiro salário aos agentes 
políticos do Município de Guaranésia/MG e dá outras providências. Autoria: Mesa Diretora. 
 

47. VALTINHO: Leitura dos pareceres do Projeto de Lei Nº 64/2019. 
 

 

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



 

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

 

50.   JUNINHO: A primeira votação do Projeto de Lei N°64/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
JUNINHO: VAMOS AGORA PARA SEGUNDAS VOTAÇÕES DOS SEGUINTES PROJETOS: 

 
 

51. VALTINHO: Dispensa de leitura do Projeto de Lei Nº 56, de 02 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: 1.400.000,00. Objeto: 
(Reforçar dotações já existentes do recurso 190). Autoria: Executivo Municipal 
 

52. VALTINHO: Dispensa de leitura dos pareceres do Projeto de Lei Nº 56/2019. 
 

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 segunda votação do Projeto de Lei Nº 56/2019. Favor se manifestar 
o vereador que estiver contrário à matéria. (Juninho: proceder à votação chamando pelo nome 
de cada vereador) 

 

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

 

56. VALTINHO: Dispensa de leitura Projeto de Lei Nº 60 de 02 de Julho 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. Valor: R$ 600.000,00. Objeto: (Incluir despesas do Recurso 190 – Operações de Crédito). 
Autoria: Executivo Municipal. Autoria: Executivo Municipal. 
 

57. VALTINHO: Dispensa de leitura dos pareceres do Projeto de Lei Nº 60/2019. 
 

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 segunda votação do Projeto de Lei Nº 60/2019. Favor se manifestar 
o vereador que estiver contrário à matéria. (Juninho: proceder à votação chamando pelo nome 
de cada vereador) 

 

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

 

PALAVRA FRANCA 
 

 

61.      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 
 

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


