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Em 09 de dezembro de 2016. 

 

 

 

TRANSCRIÇÃO 

 

 

 

Encaminho em anexo a transcrição da fala do Sr. Presidente, Ver. Shakespeare 

Carvalho, proferida na 76ª Sessão Ordinária, do dia 08/12/2016. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Francine Fabíola Ferreira Venâncio 

Consultora Legislativa - DTL 
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SEPTUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 

 

[...] 

O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Questão de Ordem, 

vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO, Q. O.:- “Senhor presidente, solicito inclusão para 

leitura o Projeto de Lei nº 218/2016.” 

O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Será lido, nobre 

vereador. Já solicito a vossa excelência para que possa realizar a leitura.” 

[...] 

O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre 

vereador, vereador Juvenil Silvério! Nós estamos com a pauta hoje um pouco mais 

extensa, mas precisa... faltando parecer do vereador Willis e do vereador Roniel de 

Farias, que senão a pauta vai sobrestar. Então por isso que eu solicitei já para entrar 

em contato com o gabinete do vereador, que... encontramos com ele agora há pouco 

aqui, aí para gente poder ver se a gente consegue dessobrestar a pauta e dar 

continuidade à votação. Questão de Ordem, vereadora Dra. Angela Guadagnin.” 

A vereadora DRA. ANGELA, Q. O.:- “Em caindo o sobrestamento da pauta, eu queria 

que fosse inserido para votação os PLs 119, 120, 121 e 122, de 2015, que é 

denominação de um loteamento que está sendo regularizado, as ruas, e que na 

escritura já sair com o nome das ruas e não Rua Um, Rua Dois, Rua Três, depois tem 

que ter um outro custo para poder mudar as escrituras. E também para votação o 

160/16 e para leitura o 216, de 2016.” 

O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Em votação a 

solicitação verbal da vereadora Angela Guadagnin. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Nenhum voto em 

contrário, presidente.” 

O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Aprovado por 

unanimidade. Questão de Ordem, vereador Fernando Petiti.” 
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O vereador PETITI DA FARMÁCIA COMUNITÁRIA, Q. O.:- “Boa noite, presidente! 

Queria pedir inclusão para leitura do processo 8067/2016, Projeto de Lei nº 154/2016. 

Oi? Isso, é substitutivo, mas não tem o número ainda, né?” 

O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre 

vereador! Registrar a tramitação do Substitutivo do PL 154/2016. Questão de Ordem, 

vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO, Q. O.:- “Senhor presidente, senhoras e senhores 

vereadores, público aqui presente. Gostaria de colocar para leitura o processo 

11004/2016, para leitura Processo 11004 – Projeto de Resolução nº 08 de 2016, é um 

projeto de minha autoria, somente para leitura.” 

O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Em votação a 

solicitação verbal do vereador Wagner Balieiro, para leitura. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Nenhum voto contrário, 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, eu gostaria também, se for 

possível, dependendo aí de como for o andamento da pauta, a possibilidade de alguns 

processos do Poder Executivo que entraram para leitura no dia de hoje, os processos 

de regularização. Na verdade, aqui são três processos: o processo 10837/2016 – PLC 

18, o processo 10839/2016 – PLC 19 e o processo 10840/2016 – PLC 20. A inclusão, 

depois de consultado os vereadores, se for possível questão de abertura de prazo, a 

não necessidade do prazo de emenda, a colocação desses três processos para 

votação. São processos de autoria do Poder Executivo para autorizar a regularização 

de três bairros: Santa Cecília II, Capão Grosso I e Capão Grosso II.” 

O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Obrigado, nobre 

vereador! Só para dizer que, na verdade, já tem até um posicionamento dos vereadores 

que não abrem mão do prazo de emenda. E para gente não ficar também nessa, 

perdendo aqui algum tempo, a pauta ela está sobrestada e que existe a possibilidade 

de fazer uma única votação, que é do processo que eu irei fazer a votação agora, que é 

do processo 9967/2016, de autoria do Poder Executivo, que cria o Conselho Municipal 

de Segurança, e dá outras providências a respeito. Vereadores favoráveis permaneçam 

como estão, os contrários que se manifestem.” 
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O senhor secretário ad hoc, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Nenhum voto contrário, 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Aprovado por 

unanimidade. Portanto, não há condição, por falta de parecer do vereador Willis Goulart 

e do vereador Roniel de Farias, não há condição de votação, de inclusão de votação 

mais e nem de leitura, porque sobrestou. Então, todas as leituras que foram solicitadas 

também que conste em ata que fica desconsiderado, porque na verdade a pauta está 

sobrestada e não há condição de votação.  

[...] 

O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “[...] Precisamos fazer 

uma retificação de votação, porque na verdade existia o sobrestamento e a 

comunicação aqui foi a comunicação que deu uma confusão. Esse processo que foi 

votado não poderia ter sido votado, portanto está prejudicado. Então o processo... 

estou retificando, e até entregando à consulta de todos os vereadores o processo 

9967/2016 que foi votado, não poderia ter sido votado, portanto está retificado. Todos 

os vereadores estão cientes? Se algum vereador tiver algum questionamento, que se 

manifeste, por gentileza!” 

Neste momento assume ad hoc a secretaria dos trabalhos o vereador Dr. Roniel. 

O senhor secretário ad hoc, vereador DR. RONIEL:- “Nenhuma manifestação, senhor 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador SHAKESPEARE CARVALHO:- “Portanto, todos os 

vereadores comunicados e cientes da retificação realizada. [...]-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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