
JUNINHO: 39ª (TRIGÉSIMA NONA) Reunião Ordinária  
GESTÃO 2019-2020                   Dia: 29/OUTUBRO/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. LEANDRO ALTIELI DA SILVA 
(    ) Presente    (   ) Faltou     (   ) Justificou 
7. DU MEGA STILO  
(    ) Presente    (   ) Faltou     (    ) Justificou 
8. NARCISO FERREIRA 
(    ) Presente    (   ) Faltou     (    ) Justificou 
9. OSMAR ANTÔNIO 
(    ) Presente    (   ) Faltou     (    ) Justificou 
10. TIAGO DA SILVEIRA 
(    ) Presente    (   ) Faltou     (     ) Justificou  
11. VALTER MARTINS                               
(    ) Presente    (   ) Faltou     (     ) Justificou 
 
 

3. JUNINHO: Quórum conferido, declaro aberta a presente sessão. 
 

 
LEITURA DE ATA 

 

1. JUNINHO: Invocando o art. 94 do Regimento Interno, solicito ao Plenário que seja dispensada a 
leitura da Ata da 37ª Reunião Ordinária.  

 

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

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

3. VALTINHO: Leitura da Ata da 38ª Reunião Ordinária, realizada em 22/10/2019, às 19:30 horas. 
(Fazer a leitura) 

 

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

 

5. JUNINHO: Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura de correspondência recebida. 
 

6. VALTINHO: A Copasa, em resposta ao Ofício enviado pelo presidente desta Casa de Leis, José 
Osmar da Costa Júnior, presta esclarecimentos quanto às constantes falta de água nos Bairros Bom 
Jesus, Jardim Renovação, Pássaro da Ilha e 25 de Dezembro informando que isto se deveu ao 
aumento significativo do consumo de água em razão das altas temperaturas registradas entre os 
dias 11/08/2019 e 22/09/2019. A Copasa relata ainda que a produção de água foi ampliada na 
estação de tratamento e que no final de 2018 e que a empresa realizou obras de ampliação e reforço 
do abastecimento das partes mais altas da cidade. 

 
- A família da senhora Lêda Moreira Peloso envia a esta Câmara Municipal os sinceros 
agradecimentos em especial aos vereadores Felipe Laudade e Antônio Pascoalini estendendo a 
todos os demais vereadores da Casa pela Moção recebida pelo falecimento da senhora Lêda, neste 
difícil momento de dor. 



 
- O Prefeito Municipal senhor Laércio Cintra Nogueira envia Projeto de Lei à esta Casa de Leis e 
solicita que a mesma proceda convocação de reuniões extraordinárias ainda dentro do mês de 
outubro para que possam ser finalizadas a folha de pagamento do corrente mês. 
 

JUNINHO: AVISO 
 

Pedimos aos senhores vereadores que informem ao servidor Luiz Alberto, até a data máxima de 05 

de novembro de 2019, quem serão os seus homenageados com a Medalha do Mérito Legislativo. 

Não esquecer que os nomes devem vir acompanhados de fotografia e uma 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 16 de dezembro de 2019, segunda-feira, no Centro Cultural Fernandina Tavares Paes, 

às 19h30min. 

 
 
 

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

 

7. VALTINHO: Requerimento Nº 96, em nome de todos os vereadores da Casa, que solicita seja 
enviada Moção de Pesar à família da senhora Rosa Torres da Silva pelo seu falecimento, rogando 
a Deus para que conforte todos os seus familiares. 
 

8. JUNINHO: Algum vereador gostaria de fazer a defesa a este Requerimento? 
 

9. JUNINHO: Vamos agora para a votação do Requerimento Nº 96. (Fazer a votação chamando 

nome de cada vereador) 
 

10. JUNINHO: A votação única do Requerimento Nº 96 ficou assim definida: ____ a favor, ____contra 

e ____ abstenções. 
  

11. VALTINHO: Indicação Nº 75, de autoria do vereador Tiago da Silveira, solicitando que seja feito um 

estudo para implantação de transporte de circular na cidade de Guaranésia.   
 

12. JUNINHO: Vereador Tiago, gostaria de fazer defesa de sua Indicação? 
 

13. JUNINHO: Vamos agora para a discussão e votação única da Indicação N° 75/2019. Favor se 
pronunciar o vereador que estiver contrário a matéria. 

 

14. JUNINHO: A votação única da Indicação Nº 75/2019 ficou assim definida: ______ votos a favor, 
____ votos contra e ______ abstenções.  

 

15. VALTINHO: Indicação Nº 76, de autoria do vereador Tiago da Silveira, que solicita que o Prefeito 

Municipal encaminhe para o Legislativo Projeto de Lei para instituir campanha de incentivo ao 

emplacamento e transferência de veículos automotores no Município.  

16. JUNINHO:  Vereador Tiago gostaria de fazer a defesa da sua Indicação? 
 

17. JUNINHO: Vamos agora para discussão e votação única da Indicação Nº 76/2019. (Fazer a votação 

chamando nome de cada vereador). 
 

18. JUNINHO: A votação única da Indicação Nº 76/2019 ficou assim definida: ____ a favor, ____contra 

e ____ abstenções. 

19. VALTINHO: Indicação Nº 78, de autoria do vereador Luiz Alberto Silva de Souza, que solicita ao 

Executivo Municipal que promova na Praça de Esportes e Lazer Juscemar Tadeu de Souza a poda 

das arvores que ficam em torno da pista de caminhada.  

20. JUNINHO:  Vereador Luiz Alberto (Duh) gostaria de fazer a defesa da sua Indicação? 



 

21. JUNINHO: Vamos agora para discussão e votação única da Indicação Nº 78/2019. (Fazer a votação 

chamando nome de cada vereador). 
 

22. JUNINHO: A votação única da Indicação Nº 78/2019 ficou assim definida: ____ a favor, ____contra 

e ____ abstenções 

 
JUNINHO: VAMOS AGORA PARA APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTE PROJETO: 

 

23. VALTINHO: Apresentação do Projeto de Lei Nº 96, de 29 de outubro de 2019, de autoria do 
Executivo Municipal, 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$ 2.297.680,00. (Finalização de Folha de Pagamento). 

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

JUNINHO: VAMOS AGORA PARA PRIMEIRAS VOTAÇÕES DOS SEGUINTES PROJETOS: 
 

25. VALTINHO. Dispensa de leitura do Projeto de Lei Nº 92, de 22 de outubro de 2019, de autoria do 
Executivo Municipal, que doa lote de terreno a Empresa “Supermercado Irmãos Lourenço M K M 
Ltda”. 

 

26. VALTINHO: Leitura dos pareceres das Comissões ao Projeto de Lei Nº 92/2019. 
 

27. JUNINHO: Algum vereador deseja se pronunciar quanto ao Projeto em pauta? (JUNINHO: aguardar 
se houver pronunciamento e discussão do projeto)  

 

28. JUNINHO: Vamos agora para a primeira votação do Projeto de Lei Nº 92/2019. Favor se manifestar 
o vereador que estiver contrário a matéria. (JUNINHO: proceder à votação chamando pelo nome 
de cada vereador). 

 

29. JUNINHO: A primeira votação do Projeto de Lei N° 92/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções 

 

30. VALTINHO. Dispensa de leitura do Projeto de Lei Nº 93, de 22 de outubro de 2019, de autoria do 
Executivo Municipal, que autoriza abertura de Crédito Suplementar ao Exercício Fiscal do Exercício 
de 2019, do Município de Guaranésia, em favor do Executivo Municipal e dá outras providências. 
Valor: R$ 200.000,00. Objetivo: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública. 

 

31. VALTINHO: Leitura dos pareceres das Comissões ao Projeto de Lei Nº 93/2019. 
 

32. JUNINHO: Algum vereador deseja se pronunciar quanto ao Projeto em pauta? (JUNINHO: aguardar 
se houver pronunciamento e discussão do projeto)  

 

33. JUNINHO: Vamos agora para a primeira votação do Projeto de Lei Nº 93/2019. Favor se manifestar 
o vereador que estiver contrário a matéria. (JUNINHO: proceder à votação chamando pelo nome 
de cada vereador). 

 

34. JUNINHO: A primeira votação do Projeto de Lei N° 93/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções 

 

35. VALTINHO. Dispensa de leitura do Projeto de Lei Nº 95, de 22 de outubro de 2019, de autoria do 
Executivo Municipal, 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$ 6.500,00 Objeto: Adquirir gêneros alimentícios 
para Agricultura Familiar Autoria: Executivo Municipal. 
 

36. VALTINHO: Leitura dos pareceres das Comissões ao Projeto de Lei Nº 95/2019. 
 

37. JUNINHO: Algum vereador deseja se pronunciar quanto ao Projeto em pauta? (JUNINHO: aguardar 
se houver pronunciamento e discussão do projeto)  

 



38. JUNINHO: Vamos agora para a primeira votação do Projeto de Lei Nº 95/2019. Favor se manifestar 
o vereador que estiver contrário a matéria. (JUNINHO: proceder à votação chamando pelo nome 
de cada vereador). 

 

39. JUNINHO: A primeira votação do Projeto de Lei N° 95/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 

 
 

JUNINHO: VAMOS AGORA PARA SEGUNDA VOTAÇÃO DO SEGUINTES PROJETO: 
 

 

40. VALTINHO: Dispensa de leitura do Projeto de Lei Nº 91, de 14 de outubro de 2019, de autoria do 
Executivo Municipal, que altera e acresce na Lei Municipal Nº 2.272, de 12 de dezembro de 2018, 
que cria Programa de Loteamento Habitacional de Interesse Social, voltado para a população de 
baixa renda para fins de moradia e dá outras providências. 

 

41. VALTINHO: Dispensa de leitura dos pareceres das Comissões ao Projeto de Lei Nº 91/2019. 
 

42. JUNINHO: Algum vereador deseja se pronunciar quanto ao Projeto em pauta? (JUNINHO: aguardar 
se houver pronunciamento e discussão do projeto)  

 

43. JUNINHO: Vamos agora para a segunda votação do Projeto de Lei Nº 91/2019. Favor se manifestar 
o vereador que estiver contrário a matéria. (JUNINHO: proceder à votação chamando pelo nome 
de cada vereador). 

 

44. JUNINHO: A segunda votação do Projeto de Lei N° 91/2019 ficou assim definida: ______ votos a 
favor, ____ votos contra e ______ abstenções. 
 

 

PALAVRA FRANCA 
 

 

45. 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 
 

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

 

 

 


