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ATA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia oito de janeiro do ano de dois mil e treze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
Inicia-se a pauta com o Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 001 e 
005/2012. Isto posto, passa-se ao Expediente dos Vereadores: Leitura dos 
Requerimentos: Nº. 001/2013 do Vereador Rafael Gonçalves da Silva e Nº. 002/2013 
do Vereador Selmo José Silva. Colocados os requerimentos em discussão, todos os 
Vereadores fazem uso da palavra para manifestação. Submetidos a votação, são 
aprovados por unanimidade. Ainda dentro do Expediente dos Vereadores, o Edil Rafael 
Gonçalves Silva agradece o apoio dos companheiros que votaram favorável ao seu 
requerimento e parabeniza o Executivo pelo bom trabalho já realizado no início de 
gestão. Com a palavra o Vereador Selmo José Silva mais uma vez registra e enaltece 
a importância do Projeto de Lei Nº. 021/2012. Aproveita a oportunidade e sugere ao 
senhor presidente que coloque em votação o envio de um requerimento com assinatura 
de todos os vereadores solicitando a entrada de um novo projeto com a mesma 
finalidade. Em contrapartida a sugestão do Edil, o senhor presidente relata que seria 
pertinente aguardar a resposta do Executivo. Em votação pelo plenário é aprovada a 
sugestão do senhor presidente.  Na sequência, o Vereador Nildo Antonio de Paiva 
pede atenção dos colegas e do secretário de obras para avaliar, de forma emergencial, 
o Terminal Rodoviário. Aproveita também a oportunidade, e sugere ao senhor 
presidente que coloque em apreciação pelo plenário o envio de um ofício ao mesmo. 
Antes da votação, o Vereador Rafael Gonçalves Silva pede que se acrescente ao ofício 
a manutenção da porta de vidro do Terminal. O pedido é deferido, e em votação o 
envio do ofício é aprovado pelo plenário. Com a palavra, o Vereador Marlon José Tomé 
cumprimenta o Edil Rafael Gonçalves Silva pelo seu aniversário e os demais colegas, 
desejando felicidades e bom trabalho a todos nessa nova empreitada. Ainda com a 
palavra, discorre sobre a lamentável situação do almoxarifado, com ênfase ao descuido 
do lixo, vazamentos dos maquinários e de frascos de agrotóxicos. Novamente com a 
palavra o vereador Selmo José Silva solicita ao senhor presidente que instaure para 
legislação atual a Comissão de Assuntos Relevantes. Em resposta, o vereador José 
Rafael comunica que a solicitação será encaminhada a Mesa Diretora e que nas 
Considerações Finais esse assunto será tratado. Na sequencia, o Vereador Joaquim 
Alaerte Gonçalves comunica que esteve no almoxarifado e o funcionário responsável 
pelo recolhimento dos frascos de agrotóxicos já havia sido orientado para tomar as 
medidas cabíveis. Aproveita a oportunidade e agradece a todos que foram 
responsáveis pela sua eleição, reafirmando a importância de participarem do trabalho 
do legislativo. Por fim, o Vereador José Maria Ramos cumprimenta todos os colegas e 
informa que o Executivo já está trabalhando a todo vapor, sendo uma das prioridades a 
revitalização do Terminal Rodoviário. A continuar, segue-se com o Expediente de 
Terceiros: Leitura da Intimação Nº. 20511/2012, Processo Nº. 685525, Exercício do 
ano 2003 do Executivo, enviada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.  
Ato contínuo passa-se as considerações finais, onde senhor presidente cumprimenta 
todos os vereadores e entrega aos mesmos a resolução que norteia os seus deveres e 
direitos. Aproveita a oportunidade e apresenta os funcionários, estrutura e horários de 
funcionamento da câmara. Por fim, diante das inúmeras reclamações da população o 
senhor presidente comunica a criação da Portaria Nº. 006, de 08 (oito) de janeiro de 
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2013 (dois mil e treze), onde a mesma cria um Grupo de Estudo do Contrato de 
Concessão dos Serviços de Água e Esgoto, bem como o envio de um ofício a 
Concessionária para fazer uso da Tribuna Livre e prestar informações sobre a situação 
da água e esgoto no município. Não há mais nada a tratar, o senhor presidente encerra 
a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será 
realizada no dia 15 (quinze) de janeiro de 2013 (dois mil e treze). As discussões na 
íntegra da sessão encontram-se em forma gravada à disposição de todos na secretaria 
desta Casa. Presentes no recinto diversas pessoas da comunidade, lavrei a presente 
ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros que compõem 
a Mesa Diretora.  
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ATA DA 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia quinze de janeiro do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede a leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente 
dos Vereadores: Leitura das Indicações Nºs. 001 e 002/2013 do Vereador Rafael 
Gonçalves Silva. Em discussão fazem uso da palavra os vereadores Nildo Antonio de 
Paiva, Rafael Gonçalves Silva, Marlon José Tomé, Joaquim Alaerte Gonçalves, Selmo 
José Silva e José Maria Ramos. Posteriormente em votação as indicações são 
aprovadas por unanimidade. Ainda dentro do Expediente dos Vereadores, o Vereador 
Rafael Gonçalves Silva registra sua indignação com a concessionária Cosagua por não 
avisar que faltaria água no domingo, dia treze de janeiro de dois mil e treze. Com a 
palavra o Vereador Nildo Antonio de Paiva sugere o envio de uma moção de pesar ao 
professor Diego Ferreira Lopes pelo falecimento de seu irmão Diogo Ferreira Lopes, e 
agradece a todos pela manifestação a respeito do seu aniversário. Na sequencia o 
Vereador Francis Feliciano Santos comunica a população que o PROMATEP já está 
em andamento, bem como a melhoria nas estradas rurais, e tão logo poderá passar 
mais informações sobre os assuntos. O Edil Joaquim Alaerte Gonçalves sugere o envio 
de uma moção de pesar para filha do Senhor Américo e registra que não foi bem 
atendido pelo funcionário do executivo ao perguntar sobre a enxurrada que desce do 
loteamento Dona Zilda e suja as residências no bairro Samantha. O Vereador Marlon 
José Tomé enaltece as palavras do Edil Francis e cumprimenta o companheiro Nildo 
Antonio de Paiva por mais um ano de vida. O Vereador José Maria Ramos também 
sugere o envio de uma moção de pesar a família do Senhor Orlando Alves Souza e faz 
a leitura de um ofício que recebeu do Deputado Estadual Antonio Carlos Arantes, onde 
o mesmo faz menção à conquista de verbas destinadas a cobrir as quadras das 
Escolas Pedro Leite e Alfredo Galdino. Por fim, O Edil Selmo José Silva reafirma a 
importância do Projeto de Lei Nº. 021 (Concessão de terreno a Cooperativa) e 
esclarece que não há impedimento legal para o armazenamento de calcário no terreno 
pleiteado pela COOMAP. Com a palavra o senhor presidente coloca o envio das 
moções em votação, sendo as mesmas são aprovadas por unanimidade. Ato contínuo 
passa-se às Considerações Finais, onde o senhor presidente entrega o Balancete do 
Mês de Dezembro de dois mil e doze e informa que a reunião do Grupo de Estudo do 
Contrato da Cosagua será realizada na próxima sexta-feira, as 15:00h, e que o site da 
Câmara está sendo todo reformulado. Ainda com a palavra o senhor presidente sugere 
o envio de dois ofícios: 1) A vigilância sanitária requerendo averiguação de limpeza dos 
terrenos baldios; 2) A Defesa Civil para realizar o mapeamento de áreas de risco no 
município. Em votação pelo plenário são aprovados por unanimidade. Não há mais 
nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados 
para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 22 (vinte e dois) de janeiro 
de 2013 (dois mil e treze). As discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma 
gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e dois de janeiro do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede a leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente 
do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 015/2013, do Projeto de Lei Nº. 001/2013, que 
“Concede revisão geral e anual das remunerações dos servidores públicos municipais 
e dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 002/2013, que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal abrir crédito especial adicional e dá outras providências”. A 
continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura: do Projeto de Lei Nº. 003/2013, que 
“Concede revisão geral anual e aumento real aos vencimentos dos servidores do Poder 
Legislativo Municipal”; dos Requerimentos: Nº. 003/2013 do Vereador Rafael 
Gonçalves da Silva, Nº. 004/2013 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nºs. 005 a 
008/2013 do Vereador Selmo José Silva e Nºs. 009 e 010/2013 do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo; da Indicação Nº. 003/2013 do Vereador Claudiney Gonçalves 
Camargo e da Moção Nº. 004/2013 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves. Em 
discussão os requerimentos, a indicação e a moção, fazem uso da palavra para 
manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação são aprovados por 
unanimidade. Ainda dentro do Expediente dos Vereadores, o Vereador Rafael 
Gonçalves Silva registra sua satisfação com o pronto atendimento do secretário de 
obras em solucionar os problemas das portas de vidro no Terminal Rodoviário. Em 
contrapartida o Vereador Nildo Antonio de Paiva reitera o pedido de envio de ofício ao 
secretário de obras que não respondeu o seu requerimento pertinente a manutenção e 
limpeza dos banheiros e dos lixos depositados no mesmo local. Com a palavra o 
Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves sugere o envio de um ofício a Assistência Social 
requerendo a metodologia de distribuição de remédios, bem como informações sobre a 
eventual limitação inerente à distribuição de apenas 01 (um) tipo de remédio para 
pessoas que necessitam de outros medicamentos. Na sequência o Vereador Marlon 
José Tomé cumprimenta o companheiro Francis Feliciano Santos por mais um ano de 
vida, retrata o descaso com o patrimônio público, no quesito passeios e calçadas, e faz 
a leitura de uma correspondência enviada pelos ex-membros do Conselho Municipal do 
Patrimônio Cultural, onde os mesmos solicitam informações sobre a utilização da 
quantia de R$ 64.867,78 (sessenta e quatro mil e oitocentos e sessenta e sete reais e 
setenta e oito centavos) na elaboração de um projeto de remodelação da Praça 
Oswaldo Costa. Aproveita o momento, comunica que em virtude de erros do próprio 
Conselho ora mencionado, o município deixará de receber verbas no valor aproximado 
de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Finaliza sua fala e requer o envio de um 
ofício ao Executivo para nomear novos Conselheiros. Com a palavra o senhor 
presidente comunica o desarquivamento de um projeto de sua autoria, o qual cria o 
Plano Municipal da Juventude e a participação na solenidade de passagem de 
comando da 18ª Companhia de Policia Militar Independente, do Tenente Coronel PM 
Daniel Paulino de Souza para o Major da PM Adenísio Ferreira de Paula. Aproveita a 
oportunidade para sugerir o envio de ofícios ao Tenente e ao Major e informar que o 
Grupo de Estudos da Cosagua já preparou ofícios requerendo informações sobre o 
contrato. Ainda com a palavra, pede aos vereadores o apoio e assinaturas nos ofícios 
endereçados a Cosagua, uma vez que a qualidade da água e o tratamento de esgoto é 
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preocupação de todo o Legislativo. Na sequencia solicita ao plenário o envio de mais 
dois ofícios, sendo um endereçado a COHAB, o qual vem questionar a estrutura dos 
telhados colocados nas casas do bairro Santo Agostinho e o outro endereçado ao 
Executivo requerendo ajuda para solucionar o problema do barro que desce do 
loteamento Dona Zilda e atinge as casas do bairro Santa Luzia. Por fim, o senhor 
presidente coloca o envio dos ofícios sugeridos em votação, sendo os mesmos 
aprovados por unanimidade. A seguir com o Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício 
Nº. 003/2013 da Cosagua. Ato contínuo passa-se à Ordem do Dia: Discussão e 
Votação do Requerimento de Urgência Especial Nº. 011/2013 dos Vereadores Nildo 
Antonio de Paiva, Marlon José Tomé e José Maria Ramos. O líder do Executivo José 
Maria Ramos encaminha a votação do requerimento e pede o apoio dos nobres edis. 
Em votação o requerimento é aprovado por unanimidade. Concedida a urgência 
especial, de acordo com o artigo 194 do regimento interno, para projetos que não 
contem com pareceres, o presidente designará relatores especiais, devendo a sessão 
ser suspensa pelo prazo de até 30 (trinta) minutos para a elaboração dos pareceres 
escritos ou orais. Assim sendo, o senhor presidente designa como relatores especiais, 
os Vereadores Marlon José Tomé (Projeto de Lei Nº. 001/2013), José Maria Ramos 
(Projeto de Lei Nº. 002/2013) e Selmo José Silva (Projeto de Lei Nº. 003/2013) e 
suspende a sessão para que os mesmos possam emitir os seus pareceres. Reiniciada 
a sessão, segue para a Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 001/2013, de 
autoria do Executivo, que “Concede revisão geral e anual das remunerações dos 
servidores públicos municipais e dá outras providências”, do Projeto de Lei Nº. 
002/2013, de autoria do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir 
crédito especial adicional e dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 003/2013, 
de autoria da Mesa Diretora, que “Concede revisão geral anual e aumento real aos 
vencimentos dos servidores do Poder Legislativo Municipal”. O senhor presidente 
requer dos relatores especiais, os Vereadores Marlon José Tomé, José Maria Ramos e 
Selmo José Silva, a leitura dos seus respectivos pareceres. Em discussão os projetos, 
fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Em votação nominal, de 
acordo com o inciso I, §3º, art. 253 do regimento interno, o Vereador José Maria 
Ramos procede à chamada em ordem alfabética. Em apuração, os projetos são 
aprovados por unanimidade. Por fim, as Considerações Finais. Não há mais nada a 
tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a 
próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 29 (vinte e nove) de janeiro de 
2013 (dois mil e treze). As discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma 
gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e nove de janeiro do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede a leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente 
do Executivo: Leitura do Projeto de Lei Nº. 004/2013, que “Altera os anexos do Plano 
Plurianual para o período 2010/2013, de que trata a Lei Municipal 2.104/2009 e dá 
outras providências”. A continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura dos 
Requerimentos: Nº. 012/2013 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nº. 013/2013 do 
Vereador Rafael Gonçalves da Silva e Nºs. 014 e 015/2013 do Vereador Selmo José 
Silva. Em discussão os requerimentos, fazem uso da palavra para manifestação os 
vereadores Nildo Antonio de Paiva, José Maria Ramos, Rafael Gonçalves Silva, Selmo 
José Silva, Marlon José Tomé e Francis Feliciano Santos. Posteriormente em votação 
são aprovados por unanimidade. Ainda dentro do Expediente dos Vereadores, o 
Vereador Marlon José Tomé registra sua satisfação com o pronto atendimento do 
secretário de obras e da Cosagua em buscar soluções para os diversos problemas 
encontrados nas ruas do bairro Costa do Sol. Com a palavra o Vereador Nildo Antonio 
de Paiva requer uma ação mútua para solucionar o transtorno causado pelo grande 
número de cães espalhados pelo município. Em resposta, o Edil Marlon José Tomé 
informa o nobre colega que o Gruppac (Grupo Paraguaçuense de Proteção aos cães) 
já está em busca de providências sobre a situação dos animais. O Vereador Rafael 
Gonçalves Silva destaca que há muitos buracos nas vias públicas do município, sendo 
que os de responsabilidade do Executivo podem ainda aguardar providências, uma vez 
que o secretário de obras está se interando dos problemas. Porém, os que são de 
responsabilidade da Coságua deveriam ser consertados imediatamente. Por fim, o 
senhor presidente comunica a aquisição, por parte da Municipalidade, dos terrenos 
para construção do reservatório de água que abastecerá os bairros Colina São Marcos 
e Nova Paraguaçu; destaca a visita, a esta Casa, dos assessores Paulo Caetano 
(Deputado Ulisses Gomes), Wellington Botrel e Jair Alves de Oliveira (Deputado Odair 
Cunha) e informa a solicitação do Senhor Osvaldo Sebastião de Resende Chaves, 
Gerente da Agência local da Caixa Econômica Federal, para fazer uso da Tribuna 
Livre, ocasião em que pretende discursar sobre o programa de construção e reforma 
de residências na zona rural. Em votação pelo plenário a solicitação é aprovada por 
unanimidade. A seguir com o Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios da 
Secretaria Municipal de Obras e do Ofício Nº. 002/2013 do Serviço de Vigilância 
Sanitária. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais. Não há mais nada a tratar, 
o senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a 
próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 05 (cinco) de fevereiro de 2013 
(dois mil e treze). As discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma 
gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia cinco de fevereiro do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede a leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente 
do Executivo: Leitura de dois Ofícios sem número e do Ofício Nº. 025/2013. A 
continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de Resolução Nº. 
001/2013, de autoria da Mesa Diretora, que “Altera e acrescenta dispositivos da 
Resolução Nº. 002/2002, que ‘Cria a Ouvidoria Parlamentar da Câmara Municipal de 
Paraguaçu’ e dá outras providências”; dos Requerimentos: Nºs. 016 a 018/2013 do 
Vereador Rafael Gonçalves da Silva e Nºs. 019 a 023/2013 do Vereador Selmo José 
Silva; das Indicações: Nºs. 004 e 005/2013 do Vereador Selmo José Silva e Nº. 
006/2013 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves e da Moção: Nº. 005/2013 do 
Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves. Em discussão os requerimentos, as indicações e 
a moção, fazem uso da palavra para manifestação os vereadores José Maria Ramos, 
Rafael Gonçalves Silva, Selmo José Silva, Claudiney Gonçalves Camargo e Joaquim 
Alaerte Gonçalves. Posteriormente em votação são aprovados por unanimidade. Ainda 
dentro do Expediente dos Vereadores, o Vereador Selmo José Silva requer que os 
meios de comunicação da Câmara Municipal façam campanha informativa sobre a 
Dengue. Aproveita a oportunidade e solicita o envio de um ofício ao Executivo para 
intensificar o combate ao Aedes aegypti (mosquito causador da Dengue). Ainda com a 
palavra questiona o líder do Executivo sobre a realização do Carnaval e sugere ao 
mesmo que a Prefeitura divulgue o evento. Em resposta o Vereador José Maria Ramos 
informa que a festa será realizada de uma forma mais simples, porém dentro das 
normas, com segurança, banheiros químicos e sem fechamento e comércio de 
ambulantes dentro da praça. Na sequência, o Vereador Francis Feliciano Santos 
comunica que a partir do dia 18 (dezoito) de fevereiro de dois mil e treze estará 
disponível no site da Prefeitura maiores informações sobre o PROMATEP. O Vereador 
Rafael Gonçalves da Silva informa os nobres edis que o Deputado Antonio Carlos 
Arantes apoiou o requerimento das escrituras das casas da COHAB, enviando um 
ofício através da Assembléia Legislativa. O vereador Claudiney Gonçalves Camargo 
agradece o Executivo e a Secretária Municipal de Saúde, Viviane Michele Schiabel, 
pelo pronto atendimento em fornecer a condução para transportar os doadores de 
sangue do município. Por fim, o senhor presidente requer o envio de dois ofícios: um a 
Cosagua pedindo informações sobre o mau cheiro que atinge as vias públicas da Vila 
São Mateus e outra a CEMIG requerendo explicações para a constante queda de 
energia no Bairro Ponte Alta (próximo ao Chico dos Santos). Em votação, todos os 
ofícios são aprovados por unanimidade pelo plenário. A seguir com o Expediente de 
Terceiros: Leitura dos Ofícios Nºs. 003 a 008/2013 da Secretaria Municipal de Obras e 
do Ofício Nº. 010/2013 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e 
Habitação. Isto posto, passa-se a Ordem do Dia: Votação para turno único da 
Intimação Nº. 20511/2012, Processo Nº. 685525, Exercício de 2003 – Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais. Parecer Prévio Pela Aprovação das Contas Anuais. 
O senhor presidente requer do relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e 
Redação Final, Vereador Marlon José Tomé, a leitura do seu parecer. Em discussão o 
parecer prévio, fazem uso da palavra para manifestação os Vereadores Marlon José 
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Tomé e Rafael Gonçalves da Silva. Em votação nominal, de acordo com o inciso I, §3º, 
art. 253 do regimento interno, o Vereador José Maria Ramos procede à chamada em 
ordem alfabética. Em apuração, o Parecer Prévio pela Aprovação das Contas Anuais 
do Exercício de dois mil e três do Executivo é aprovado por unanimidade. Ato contínuo 
passa-se as Considerações Finais. Não há mais nada a tratar, o senhor presidente 
encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, 
que será realizada no dia 14 (quatorze) de fevereiro de 2013 (dois mil e treze). As 
discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de 
todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia quatorze de fevereiro do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem os 
vereadores, com exceção do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves. O vereador José 
Maria Ramos, 1º Secretário, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é 
aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente dos Vereadores: Leitura 
do Projeto de Lei Nº. 005/2013, de autoria do Vereador Marlon José Tomé, que 
“Declara de Utilidade Pública Municipal a AFBAM – Associação dos Agricultores 
Familiares do Bairro dos Mamonas e dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 
006/2013, de autoria dos Vereadores Marlon José Tomé e José Rafael de Souza, que 
“Institui a Política Municipal de Incentivo ao cultivo, à extração, à comercialização, ao 
consumo e à transformação do marolo e demais frutos do cerrado”. Ainda dentro do 
Expediente dos Vereadores, o Vereador Selmo José Silva requer o envio de uma 
moção de pesar aos familiares do senhor Alberto Teodoro B. Martins. Com a palavra o 
Vereador José Maria Ramos transmite um recado do Executivo, o qual solicita o envio 
de todos os ofícios, pertinentes ao Município, ao Gabinete do Prefeito Municipal. Na 
sequência o Vereador Marlon José Tomé comunica sua participação e a do Vereador 
Francis Feliciano Santos na posse do Secretário do Trabalho e Emprego do Estado de 
Minas Gerais, Deputado José Silva, o qual enviou cumprimentos aos nobres edis. Na 
sequencia o Vereador Rafael Gonçalves da Silva requer que seja reiterado o seu ofício 
solicitando laudos comprobatórios da qualidade da água para concessionária Cosagua, 
uma vez que não houve resposta até o presente momento. Ainda com a palavra 
agradece o empenho do Executivo e do Secretário de Obras em solucionar o retorno 
do trajeto do ônibus da empresa Santa Cruz. Por fim, o senhor presidente requer o 
envio de ofício a Cosagua pedindo informações sobre a falta de água nos bairros altos 
do município (Parque dos Pinheiros, Samantha e Santo Agostinho) e informa que no 
dia 15 (quinze) de fevereiro de dois mil e treze acontecerá uma reunião com a 

Secretária de Planejamento para discutir o Projeto de Lei Nº. 004/2013, que “ALTERA 
OS ANEXOS DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERIODO 2010/2013DE QUE 
TRATA A LEI 2.104/2009 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Em votação a moção e os 
ofícios são aprovados por unanimidade pelo plenário. A seguir com o Expediente de 
Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 046/2013 da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura. Isto posto, passa-se a Ordem do Dia: Votação para Turno Único do Projeto de 
Resolução Nº. 001/2013, de autoria da Mesa Diretora, que “Altera e acrescenta 
dispositivos da Resolução Nº. 002/2002, que ‘Cria a Ouvidoria Parlamentar da Câmara 
Municipal de Paraguaçu’ e dá outras providências”. O senhor presidente requer do 
relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, Vereador 
Marlon José Tomé, a leitura do seu parecer. Em discussão o projeto, fazem uso da 
palavra para manifestação os Vereadores Marlon José Tomé e Rafael Gonçalves da 
Silva. Em votação simples o projeto é aprovado por unanimidade. Ato contínuo passa-
se as Considerações Finais.  
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Não há mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 19 
(dezenove) de fevereiro de 2013 (dois mil e treze). As discussões na íntegra da sessão 
encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia dezenove de fevereiro do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna Livre, 
onde o Gerente Geral da Caixa Econômica Federal, senhor Osvaldo Sebastião de 
Resende Chaves, é convidado a discursar sobre o Programa de Reforma e Construção 
de residências na Zona Rural. Finalizada a apresentação, fazem uso da palavra para 
manifestação todos os Vereadores. A continuar o Expediente do Executivo: Leitura 
dos Ofícios Nº. 034 e 037/2013. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura dos 
Requerimentos: Nº. 024/2013 do Vereador Marlon José Tomé, Nºs. 025 a 031 e 
034/2013 do Vereador Selmo José Silva e Nºs. 032 e 033/2013 do Vereador Rafael 
Gonçalves da Silva; da Indicação Nº. 007/2013 do Vereador Nildo Antonio de Paiva e 
da Moção Nº. 006/2013 do Vereador Selmo José Silva. Em discussão os 
requerimentos, a indicação e a moção fazem uso da palavra para manifestação os 
Vereadores Marlon José Tomé, Selmo José Silva, Joaquim Alaerte Gonçalves, Nildo 
Antonio de Paiva, Rafael Gonçalves da Silva e José Maria Ramos.  Ainda dentro do 
Expediente dos Vereadores, o Vereador Francis Feliciano dos Santos relata algumas 
reclamações dos munícipes e destaca o mau atendimento do Chefe da Divisão de 
Serviços Urbanos, senhor Giulliano Junio Vieira da Costa Vettori Carvalho. Com a 
palavra o Vereador Selmo José Silva endossa a fala do colega e enfatiza que qualquer 
maltrato por parte de servidor público deve ser registrado através de Boletim de 
Ocorrência. Na sequência o Vereador José Maria Ramos informa que o maquinário do 
Executivo está em manutenção, e a medida que são liberados para uso, os serviços 
serão realizados. O Vereador Nildo Antonio de Paiva comenta que realmente as vias 
da cidade estão esburacadas e que já passou da hora do município crescer. Por fim, o 
senhor presidente lê a correspondência da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, onde mobiliza a sociedade na coleta de assinaturas para apresentação de 
projeto popular ao Congresso Nacional (Assine + Saúde – Mais Recursos para Saúde) 
e pede o empenho dos Vereadores na campanha. A seguir com o Expediente de 
Terceiros: Leitura dos Ofícios Nºs. 010 a 014 e 016/2013 da Secretaria Municipal de 
Obras. Isto posto, passa-se a Ordem do Dia: Votação do Requerimento de Urgência 
Especial Nº. 035/2013 dos Vereadores Selmo José Silva, José Maria Ramos e Marlon 
José Tomé. E votação é aprovado por unanimidade. Na sequência, Votação para 
Turno Único do Projeto de Lei Nº. 006/2013, de autoria dos Vereadores Marlon José 
Tomé e José Rafael de Souza, que “Institui a Política Municipal de Incentivo ao cultivo, 
à extração, à comercialização, ao consumo e à transformação do marolo e demais 
frutos do cerrado”. O senhor presidente como co-autor do projeto, de acordo com o 
Regimento Interno, passa a presidência ao Vereador Nildo Antonio de Paiva, uma vez 
que o vice-presidente, Marlon José Tomé também é co-autor do projeto e o 1º 
(primeiro) secretário, José Maria Ramos é o relator. Assim sendo, o senhor presidente, 
Vereador Nildo Antonio de Paiva requer do relator da Comissão de Justiça, Finanças, 
Orçamento e Redação Final, Vereador José Maria Ramos, a leitura do seu parecer. Em 
discussão o projeto, fazem uso da palavra para manifestação os Vereadores Marlon 
José Tomé, Selmo José Silva, José Rafael de Souza, Joaquim Alaerte Gonçalves, José 
Maria Ramos, Francis Feliciano dos Santos e Rafael Gonçalves da Silva. Em votação 
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simples o projeto é aprovado por unanimidade.  Ato contínuo, o Vereador José Rafael 
de Souza retoma a presidência e passa as Considerações Finais, onde faz a entrega 
do balancete do mês de Janeiro de dois mil e treze aos vereadores. Não há mais nada 
a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para 
a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 26 (vinte e seis) de fevereiro de 
2013 (dois mil e treze). As discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma 
gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e seis de fevereiro do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente 
do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 049/2013. A seguir o Expediente dos 
Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 007/2013, de autoria da Mesa Diretora, que 
“Altera parte da redação do quadro contido no Anexo II, da Lei Municipal Nº.1.971, de 
29 de junho de 2006”; dos Requerimentos: Nº. 036 a 038/2013 do Vereador Rafael 
Gonçalves Silva, Nºs. 039 a 044/2013 do Vereador Selmo José Silva; e da Moção Nº. 
007/2013 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves. Em discussão os requerimentos e a 
moção fazem uso da palavra para manifestação os Vereadores Marlon José Tomé, 
Selmo José Silva, Claudiney Gonçalves Camargo, Nildo Antonio de Paiva, Rafael 
Gonçalves da Silva, Joaquim Alaerte Gonçalves e José Maria Ramos.  Ainda dentro do 
Expediente dos Vereadores, o Vereador Rafael Gonçalves Silva agradece o trabalho 
desempenhado pelo Secretário de Obras, Wanderley Donizetti Alves, e esclarece que 
após reiteração do ofício a Cosagua, com cópia ao Ministério Público, a concessionária 
de imediato enviou resposta com os laudos comprobatórios da qualidade da água, os 
quais não tem condição de avaliar, em virtude da linguagem técnica que compõem os 
respectivos laudos. Ainda com a palavra reforça a importância da reforma da quadra da 
COHAB, bem como destaca a vergonha do estado em que a obra se encontra. O 
vereador Joaquim Alaerte Gonçalves sugere realizar um convite, ao ex-funcionário do 
SAEE, Wilson Teixeira, para numa próxima reunião do grupo de estudos dos contratos 
com a Cosagua, o mesmo auxiliar na análise dos laudos citado acima. Na sequência o 
Vereador Marlon José Tomé também enaltece o trabalho desempenhado pelo 
Secretário de Obras, Wanderley Donizetti Alves. O vereador José Maria Ramos 
endossa as palavras do Edil Rafael Gonçalves Silva, no que diz respeito a enorme falta 
de responsabilidade e descaso com o dinheiro público aplicado na reforma da quadra 
da COHAB. Por fim, o senhor presidente comunica a reunião do grupo de estudos do 
contrato com a cosagua, na próxima sexta-feira (01/03/13), as 15:00h e requer ao 
plenário o envio de um ofício ao Executivo, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de 
Assistência Social, Trabalho e Habitação, para avaliar o grande número de bêbados e 
desocupados presentes no entorno do Terminal Rodoviário. Em votação o envio do 
ofício é aprovado por unanimidade. A seguir com o Expediente de Terceiros: Leitura 
dos Ofícios Nºs. 002 a 007 da Cosagua e Convite do Juvenato. Isto posto, passa-se a 
Ordem do Dia: Votação do Requerimento de Urgência Especial Nº. 045/2013 dos 
Vereadores Selmo José Silva, José Maria Ramos e Marlon José Tomé. Em votação é 
aprovado por unanimidade. Na sequência, Votação para Turno Único do Projeto de Lei 
Nº. 005/2013, de autoria do Vereador Marlon José Tomé, que “Declara de Utilidade 
Pública Municipal a AFABAM – Associação dos Agricultores Familiares do Bairro dos 
Mamonas e dá outras providências”. O senhor presidente requer do relator da 
Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, Vereador Selmo José 
Silva, a leitura do seu parecer. Em discussão o projeto, fazem uso da palavra para 
manifestação os Vereadores Marlon José Tomé, Selmo José Silva, José Rafael de 
Souza, Joaquim Alaerte Gonçalves, José Maria Ramos, Francis Feliciano dos Santos e 
Rafael Gonçalves da Silva. Em votação simples o projeto é aprovado por unanimidade.  
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Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais e o senhor presidente registra a 
presença dos vereadores de Fama/MG, senhores Ademir Nardeli, Paulo Cezar, Adenil 
Raimundo e Osmair Leal, bem como as boas vindas e agradecimentos do plenário pela 
presença dos colegas. Não há mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a 
sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será 
realizada no dia 05 (cinco) de março de 2013 (dois mil e treze). As discussões na 
íntegra da sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na 
secretaria desta Casa.  
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ATA DA 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia cinco de março do ano de dois mil e treze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna Livre, onde a 
Secretária Municipal de Educação e Cultura, senhora Eliza Helena Silva Dias, é 
convidada a discursar sobre o PROMATEP (Programa Municipal de Auxílio Transporte 
Estudantil de Paraguaçu). Finalizada a apresentação, fazem uso da palavra para 
manifestação todos os Vereadores. A continuar o Expediente do Executivo: Leitura 
do Ofício Nº. 058/2013 e do Projeto de Lei Complementar Nº. 002/2013, que “Altera a 
Lei Complementar Nº. 005/2002, que ‘Institui a contribuição de iluminação pública, e dá 
outras providências, no âmbito do Município de Paraguaçu”. A seguir o Expediente 
dos Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 008/2013, de autoria dos Vereadores 
José Maria Ramos e Francis Feliciano dos Santos, que “Declara de Utilidade Pública 
Municipal a Associação dos Agricultores Familiares do Bairro São Diogo e bairros 
vizinhos e dá outras providências”; dos Requerimentos: Nº. 046/2013 Retido pelo autor, 
Nºs. 047, 048 e 053/2013 do Vereador Rafael Gonçalves da Silva, Nº. 049/2013 do 
Vereador Marlon José Tomé e Nºs. 050, 051, 052 e 054/2013 do Vereador Selmo José 
Silva; das Indicações: Nº. 008/2013 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nº. 009/2013 
do Vereador Francis Feliciano dos Santos, Nº. 010/2013 do Vereador Marlon José 
Tomé e Nº. 011/2013 do Vereador Selmo José Silva; e da Moção Nº. 008/2013 do 
Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves. Em discussão os requerimentos, as indicações e 
a moção fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Ainda dentro 
do Expediente dos Vereadores, o Vereador Rafael Gonçalves Silva registra o seu 
agradecimento ao Irmão Márcio e Irmão Adir pelo convite para participação na 
Celebração Eucarística em ação de graças aos 10 (dez) anos de atuação do Centro 
Social Juvenato. Com a palavra o Vereador Selmo José Silva sugere o envio de dois 
ofícios: um aos irmãos do Sagrado Coração para parabenizá-los pelos 10 (dez) anos 
do Projeto Juvenato e outro ao Executivo para requerer informações sobre uma 
possível obra (poço artesiano) que foi realizada no horto florestal natural Prefeito 
Cristiano Otoni do Prado. Em votação os ofícios são aprovados pelo plenário. Na 
sequência o Vereador Marlon José Tomé informa que está estudando a situação dos 
animais (Cães e Gatos) soltos no município, motivo pelo qual fez uma visita a Cidade 
de Poços de Caldas, na vigilância sanitária, centro de zoonose e Camâra Municipal. 
Ainda com a palavra comunica sua participação na posse do Diretor Regional da 
Emater de Alfenas, senhor Raul Maria Cárcere, convida os munícipes e os vereadores 
a participarem da Festa do Marolo, que acontecerá nos dias 13 a 17 de março de dois 
mil e treze e parabeniza as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, que é 
comemorado no dia 08 (oito) de março de dois mil e treze. Por fim, o senhor presidente 
complementa a sugestão do Vereador Selmo José Silva, incluindo no ofício os 
funcionários e professores que tão bem contribuem para o projeto, bem como sugere o 
envio de outro ofício ao Irmão Lucas, que foi o idealizador e coordenador do Projeto 
Juvenato. Em votação é aprovado pelo plenário. A continuar, pede aos vereadores que 
divulguem o novo veículo de comunicação da Câmara, a Ouvidoria Parlamentar (Tel: 
0800 283 3267, a qual é criada para contribuir com a participação popular no 
Legislativo. A seguir com o Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nº. 
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006/2013 do Conselho Municipal do Patrimônio Cultura de Paraguaçu/MG, Nº. 
081/2013 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Nº. 038/2013 da Cemig. 
Isto posto, passa-se a Ordem do Dia: Votação para Primeiro Turno do Projeto de Lei 
Nº. 004/2013, de autoria do Executivo, que “Altera os Anexos do Plano Plurianual, para 
o período 2010/2013, de que trata a Lei Municipal 2.104/2009 e dá outras 
providências”. O senhor presidente requer do relator da Comissão de Justiça, 
Finanças, Orçamento e Redação Final, Vereador Selmo José Silva, a leitura do seu 
parecer. Em discussão o projeto, faz uso da palavra para manifestação o Vereador 
Marlon José Tomé. Em votação nominal, de acordo com o inciso I, §3º, art. 253 do 
regimento interno, o Vereador José Maria Ramos procede à chamada em ordem 
alfabética. Em apuração, o projeto é aprovado por unanimidade. Ato contínuo, passa-
se as Considerações Finais. Não há mais nada a tratar, o senhor presidente encerra 
a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será 
realizada no dia 12 (doze) de março de 2013 (dois mil e treze). As discussões na 
íntegra da sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na 
secretaria desta Casa.  
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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia doze de março do ano de dois mil e treze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura do Ofício Nº. 064/2013. A seguir o Expediente dos Vereadores: 
Leitura do Projeto de Resolução Nº. 002/2013, de autoria da Mesa Diretora, que “Cria, 
no âmbito da Câmara Municipal de Paraguaçu, a Escola do Legislativo, determina seus 
objetivos, sua estrutura organizacional e a elaboração de seu Regimento Interno”; dos 
Requerimentos: Nº. 055/2013 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nºs. 056 a 058/2013 
do Vereador Rafael Gonçalves da Silva, Nºs. 059 a 061/2013 do Vereador Selmo José 
Silva e Nºs. 062 e 064/2013 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e da Moções 
Nºs. 009 a 011/2013 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves. Em discussão os 
requerimentos e as moções fazem uso da palavra para manifestação todos os 
Vereadores. Ainda dentro do Expediente dos Vereadores, o Vereador Rafael 
Gonçalves Silva requer do Executivo uma maior cobrança quanto à limpeza dos 
terrenos baldios. Com a palavra o Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves endossa a fala 
do colega e afirma que a Vigilância Sanitária esta apta a averiguar a questão. Na 
sequência o Vereador Marlon José Tomé comunica sua participação e a do Presidente 
José Rafael de Souza no 1º Ciclo de Palestras Técnicas em Agropecuária no município 
de Três Corações/MG, e convida todos para a Festa do Marolo. Com a palavra, o 
senhor presidente comunica que o Senhor Isonel de Oliveira, responsável pela 
Vigilância Sanitária, esteve na câmara e informou que houve uma divisão de tarefas 
para os departamentos, sendo elas: Limpeza de Terrenos – Secretaria Municipal de 
Obras; Fiscalização dos Comércios e Alimentos – Vigilância Sanitária e Dedetização de 
Insetos – Vigilância Epidemiológica. Por fim, os vereadores debatem sobre a forma de 
encaminhar os requerimentos, sendo todos endereçados ao Executivo ou as 
respectivas Secretarias. A continuar com o Expediente de Terceiros: Leitura dos 
Ofícios: Nº. 041/2013 da Secretaria Municipal de Saúde, Nºs. 017, 018, 019 e 020/2013 
da Secretaria Municipal de Obras e Nº. 006/2013 do Serviço de Vigilância Sanitária; e 
Convite da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Isto posto, passa-se a Ordem 
do Dia: Votação para Turno Único do Projeto de Lei Nº. 007/2013, de autoria da Mesa 
Diretora, que “Altera parte da redação do quadro contido no Anexo II, da Lei Municipal 
Nº. 1.971, de 29 de junho de 2006” e Primeiro Turno do Projeto de Lei Complementar 
Nº. 001/2013, de autoria do Executivo, que “Dá nova redação aos Anexos I e II da Lei 
Complementar Nº. 30, de 12 de dezembro de 2011, e dá outras providências”. O 
senhor presidente requer dos relatores da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento 
e Redação Final, Vereadores Selmo José Silva e Marlon José Tomé, a leitura dos seus 
pareceres. Em discussão os projetos, faz uso da palavra para manifestação os 
Vereadores Marlon José Tomé, Nildo Antonio de Paiva, José Maria Ramos e Selmo 
José Silva. Em votação nominal, de acordo com o inciso I, §3º, art. 253 do regimento 
interno, o Vereador José Maria Ramos procede à chamada em ordem alfabética. Em 
apuração, os projetos são aprovados por unanimidade. Na sequência, passa-se a 
Tribuna Livre, onde o Presidente da Associação do Marolo, senhor José Carlos de 
Moraes, é convidado a discursar sobre o Projeto e Festa do Marolo. Finalizada a 
apresentação, fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Ato 
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contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o 
senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima 
reunião ordinária, que será realizada no dia 19 (dezenove) de março de 2013 (dois mil 
e treze). As discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma gravada, à 
disposição de todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia dezenove de março do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna Livre, 
onde a Serventuária Estadual, senhora Zélia Passos Tomé Sepini, é convidada a 
discursar sobre o IPSEMG (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 
Gerais). Finalizada a apresentação, fazem uso da palavra para manifestação todos os 
Vereadores. A continuar o Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 063, 
076, 078 e 079/2013, do Projeto de Lei Nº. 011/2013, que “Concede subvenção social 
a Fundação Hospitalar de Paraguaçu e dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 
012/2013, que “Autoriza celebração de contrato em regime de concessão de uso, e dá 
outras providências”. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura dos 
Requerimentos: Nº. 065/2013 dos Vereadores Nildo Antonio de Paiva e Marlon José 
Tomé, Nº. 066/2013 do Vereador Marlon José Tomé e Nºs. 067 e 068/2013 do 
Vereador Selmo José Silva; das Indicações: Nº. 012/2013 do Vereador Francis 
Feliciano dos Santos e Nº. 013/2013 do Vereador Nildo Antonio de Paiva. Em 
discussão os requerimentos e as indicações fazem uso da palavra para manifestação 
todos os Vereadores. Em votação são aprovados por unanimidade, com exceção da 
Indicação Nº. 012/2013 do Vereador Francis Feliciano Santos que é aprovada por 07 
(sete) votos a favor e 01 (um) contra do Vereador José Maria Ramos. Ainda dentro do 
Expediente dos Vereadores, os Vereadores Rafael Gonçalves Silva e Francis Feliciano 
Santos registram suas visitas a Escola Municipal Maria Antonieta Alvarenga e ao Cras, 
e agradecem as Diretoras da Escola Mara e Soraia, bem como o assistente 
administrativo Daniel, a assistente social Janaina, a encarregada da limpeza Dona 
Maura e a Psicóloga Silmara, ambos servidores do Centro de Referência de 
Assistência Social. Ainda com a palavra, os Vereadores relatam as péssimas 
condições que os professores estão ministrando aulas de Educação Física e solicitam 
ao Líder do Executivo, Vereador José Maria Ramos, providências para melhor as 
respectivas aulas, sendo que há uma quadra em excelente condição para prática de 
esportes. Com a palavra o Vereador Selmo José Silva sugere o envio de dois ofícios: 
um ao Deputado Federal Eduardo Barbosa requerendo a aquisição de um novo veículo 
(Uma Van) para APAE do município, uma vez que o veículo da instituição está em 
péssimo estado e outro a Secretaria Municipal de Educação requerendo informações 
sobre a falta de carne e legumes na merenda escolar. O vereador parabeniza a 
nutricionista pelas ações desenvolvidas em torno da merenda e lembra a existência de 
uma lei, a qual determina a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural. Para finalizar, o edil faz um 
desabafo a cerca das respostas enviadas, realçando que as mesmas não são 
satisfatórias e promete fiscalização nos atos do Executivo. Em votação os ofícios são 
aprovados pelo plenário. Na sequência o Vereador Nildo Antonio de Paiva sugere o 
envio do mesmo ofício ao MEC (Ministério da Educação), parabeniza os organizadores 
e participantes da 4ª Festa do Marolo e cumprimenta os alunos do terceiro quatro que 
apresentaram um teatro, em especial a escritora Tainá Alves Rocha. Em votação o 
ofício é aprovado pelo plenário. O Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves endossa as 
palavras do colega Selmo José Silva e requer que coloque em votação duas moções 
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de pesar, uma ao Senhor João Batista Tavares e outra a senhora Elza Toni da Silva. 
Em votação as moções são aprovadas por unanimidade. O Vereador Marlon José 
Tomé também enaltece o sucesso da 4ª Festa do Marolo e realça a importância do 
trabalho da Câmara e dos Vereadores. Aproveita a oportunidade para destacar a 
amplitude que a Festa do Marolo atinge a nível nacional e a importância da identidade 
cultural para o município. Por fim, o Vereador José Maria Ramos sugere o envio de 
ofícios ao Executivo e a Associação do Marolo para parabenizá-los pela 
realização da 4ª Festa do Marolo e o Vereador Francis Feliciano Santos sugere o 
envio de ofício ao Executivo para requerer informações sobre os terrenos doados 
para construção do Reservatório nos bairros Colina São Marcos e Nova 
Paraguaçu. Em votação são aprovados pelo plenário. A seguir com o Expediente de 
Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nº. 044/2013 da Secretaria Municipal de Saúde, Nº. 
021/2013 da Secretaria Municipal de Obras, Nº. 001/2013 da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Nº. 030/2013 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e 
Habitação e Nº. 010/2013 da Diretora do Departamento de Recursos Humanos; e da 
Correspondência do Bloco de Oposição (Vereadores Selmo José Silva, Joaquim 
Alaerte Gonçalves e Claudiney Gonçalves Camargo). Isto posto, passa-se a Ordem do 
Dia: Votação do Requerimento de Urgência Especial Nº. 069/2013 dos Vereadores 
Francis Feliciano Santos, Marlon José Tomé e Selmo José Silva. O requerimento é 
encaminhado a votação pelos líderes, Vereadores José Maria Ramos e Selmo José 
Silva. Em votação é aprovado por unanimidade. Na sequência, Votação para Turno 
Único do Projeto de Lei Nº. 008/2013, de autoria dos Vereadores José Maria Ramos e 
Francis Feliciano Santos, que “Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação dos 
Agricultores Familiares do Bairro São Diogo e bairros vizinhos e dá outras 
providências” e do Projeto de Resolução Nº. 002/2013, de autoria da Mesa Diretora, 
que “Altera e acrescenta dispositivos da Resolução Nº. 002/2002, que ‘Cria no âmbito 
da Câmara Municipal de Paraguaçu, a Escola do Legislativo, determina seus objetivos, 
sua estrutura organizacional e a elaboração de seu Regimento Interno”. O senhor 
presidente requer dos relatores da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e 
Redação Final, Vereadores Marlon José Tomé e Selmo José Silva, a leitura dos seus 
pareceres. Em discussão o projeto, faz uso da palavra para manifestação os 
Vereadores José Maria Ramos, Francis Feliciano Santos, Marlon José Tomé e 
Joaquim Alaerte Gonçalves. Em votação simples os projetos são aprovados por 
unanimidade. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais, onde o senhor 
presidente faz a entrega do Balancete do mês de Fevereiro/2013 aos vereadores e 
registra a presença do Vereador Jackson Alves de Lima, do município de 
Fama/MG. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e 
ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada 
no dia 26 (vinte e seis) de março de 2013 (dois mil e treze). As discussões na íntegra 
da sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta 
Casa.  
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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e seis de março do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada com ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente 
do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 086 e 089/2013. A seguir o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 069 e 070/2013 do Vereador Marlon 
José Tomé, Nºs. 071 e 072/2013 do Vereador Rafael Gonçalves da Silva e Nº. 
073/2013 do Vereador Selmo José Silva; da Indicação: Nº. 014/2013 do Vereador 
Rafael Gonçalves da Silva e das Moções Nºs. 012 e 013/2013 do Vereador Joaquim 
Alaerte Gonçalves. Em discussão os requerimentos, a indicação e as moções fazem 
uso da palavra para manifestação os Vereadores Marlon José Tomé, Rafael Gonçalves 
da Silva, Selmo José Silva, Joaquim Alaerte Gonçalves, Nildo Antonio de Paiva, José 
Maria Ramos. Em votação os requerimentos, a indicação e as moções são aprovados 
por unanimidade. Ainda dentro do Expediente dos Vereadores, o Vereador Rafael 
Gonçalves Silva registra que no seu entendimento o Executivo deveria colocar mais um 
caminhão de lixo para realizar a coleta, requer a realização de reunião para avaliar os 
laudos da Concessionária Coságua e informa que o Deputado Estadual Antonio Carlos 
Arantes está intermediando, junto aos órgãos competentes, a regularização dos 
registros das casas construídas através da Cohab. O Vereador Joaquim Alaerte 
Gonçalves comenta que o lixo da praça foi retirado pelo Chefe de Vigilância Sanitária, 
Senhor Izonel de Oliveira. Com a palavra o Vereador Marlon José Tomé realça e 
destaca a importância da criação da Escola do Legislativo e convida os nobres edis 
para o Circuito Sul Mineiro de Cafeicultura, que será realizado no dia 03 (três) de abril 
de dois mil e treze, a partir das 09:00h, no Ideal Clube de Paraguaçu. O vereador 
Selmo José Silva reitera o pedido de formação de uma Comissão para acompanhar os 
trabalhos da Cosagua. Por fim, o Vereador José Maria Ramos informa: 1) o Executivo 
já está providenciando mais caminhão para a coleta de lixo; 2) o trabalho de tapa 
buracos iniciou-se hoje; 3) Foram adquiridos 10 (dez) veículos para o município; e 4) as 
providências para melhora do ambiente do Terminal Rodoviário deverão ser avaliadas 
com todos os poderes constituídos. A continuar com o Expediente de Terceiros: 
Leitura: dos Ofícios: Nº. 002/2013 da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Nº. 047/2013 da Secretaria Municipal de Saúde, Nº. 092/2013 do 
Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente; da Correspondência da 
Emater; e dos Convites do Grupo Renascimento de Paraguaçu/MG, Grupo Reviver e 
Emater. Isto posto, passa-se a Ordem do Dia: Votação do Segundo Turno do Projeto 
de Lei Nº. 004/2013, de autoria do Executivo, que “Altera os Anexos do Plano 
Plurianual, para o período 2010/2013, de que trata a Lei Municipal 2.104/2009 e dá 
outras providências”. O senhor presidente, em consulta ao plenário, dispensa a leitura 
do parecer, uma vez que o mesmo já fora lido na votação em primeiro turno. Dessa 
forma, coloca o projeto em discussão. Posteriormente, em votação nominal, de acordo 
com o inciso I, §3º, art. 253 do regimento interno, o Vereador José Maria Ramos 
procede à chamada em ordem alfabética. Finalizada, o projeto é aprovado por 
unanimidade. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais. 
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Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 02 
(dois) de abril de 2013 (dois mil e treze). As discussões na íntegra da sessão 
encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia dois de abril do ano de dois mil e treze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura do Ofício Nº. 103/2013. A seguir o Expediente dos Vereadores: 
Leitura dos Requerimentos: Nº. 074/2013 do Vereador Marlon José Tomé e Nº. 
075/2013 do Vereador Rafael Gonçalves da Silva; e da Moção: Nº. 014/2013 do 
Vereador José Maria Ramos. Em discussão os requerimentos e a moção fazem uso da 
palavra para manifestação os Vereadores Marlon José Tomé, Rafael Gonçalves da 
Silva e José Maria Ramos. Em votação os requerimentos e a indicação são aprovados 
por unanimidade. Ainda dentro do Expediente dos Vereadores, o Vereador Marlon José 
Tomé refaz o convite aos nobres edis para o Circuito Sul Mineiro de Cafeicultura, que 
será realizado no dia 03 (três) de abril de dois mil e treze, a partir das 07:30h, no Ideal 
Clube de Paraguaçu. O vereador Rafael Gonçalves Silva agradece mais uma vez o 
trabalho do Secretário de Obras, Wanderley Donizetti Alves, e narra sua visita a FHOP 
(Fundação Hospitalar de Paraguaçu), destacando o seu aborrecimento em relação a 
demora no atendimento e ausência de médico no pronto socorro. Com a palavra, os 
Vereadores Claudiney Camargo Gonçalves e Nildo Antonio de Paiva endossam as 
palavras do colega, e reforçam a importância de fiscalizar o funcionamento do pronto 
atendimento.  Na sequência, o Vereador Francis Feliciano Santos informa os munícipes 
que a lista de aprovados no PROMATEP já está no site da Prefeitura Municipal 
(www.paraguacu.mg.gov.br). O Vereador Selmo José Silva sugere o envio de um ofício 
a comissão organizadora do 1º Campeonato Regional de Futebol de Campo, que 
aconteceu no Clube dos Trinta. Em votação pelo plenário é aprovado. Ainda com a 
palavra o edil pede ao Executivo que reveja o agendamento de algumas consultas de 
determinados bairros rurais e destaca que o sistema de saúde do município está 
precário. Em comentário ao conteúdo, o Vereador Marlon José Tomé informa que a 
atual situação da saúde é uma herança da gestão anterior, uma vez que opções sem 
sucesso foram tomadas, dentre elas: 1) A gestão plena, onde a verba não é suficiente 
para atender a demanda do município; e 2) O direcionamento de consultas para o PSF 
Guaipava que trouxe transtorno para bairros rurais distantes do distrito. O Vereador 
José Maria Ramos complementa a informação do edil, realçando que a falta de 
medicamentos é proveniente da ausência estoque no fim do ano, agravado a demora 
de licitações por questões burocráticas e a falta de médicos já está sendo estudada 
para melhora do atendimento. O Vereador Selmo José Silva exclama incisivamente 
que já é hora do Executivo dar respostas esclarecedoras e trabalhar de forma mais 
eficiente. Por fim, o senhor presidente finaliza discursando sobre vários assuntos, onde 
reforça a importância da atuação dos conselhos municipais e pede ajuda aos 
vereadores para a indicação de membros para compor os mesmos. A continuar com o 
Expediente de Terceiros: Leitura: dos Ofícios: Nº. 004/2013 da Secretaria Municipal 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Nº. 107/2013 da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura. Isto posto, passa-se a Ordem do Dia: Votação do Segundo Turno 
do Projeto de Lei Complementar Nº. 001/2013, de autoria do Executivo, que “Dá nova 
redação aos Anexos I e II da Lei Complementar Nº. 30, de 12 de dezembro de 2011, e 
dá outras providências”. O senhor presidente, em consulta ao plenário, dispensa a 
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leitura do parecer, uma vez que o mesmo já fora lido na votação em primeiro turno. 
Dessa forma, coloca o projeto em discussão. Posteriormente, em votação nominal, de 
acordo com o inciso I, §3º, art. 253 do regimento interno, o Vereador José Maria 
Ramos procede à chamada em ordem alfabética. Finalizada, o projeto é aprovado por 
unanimidade. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais 
nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados 
para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 09 (nove) de abril de 2013 
(dois mil e treze). As discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma 
gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia nove de abril do ano de dois mil e treze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna Livre e o 
Senhor Gilson Dias, coordenador do Grupo Renascimento de Paraguaçu/MG, fala 
sobre o trabalho desenvolvido e faz um convite aos edis para participarem da 
comemoração da reabertura do A.A, que acontecerá no dia 12 (doze) de abril de dois 
mil e treze, às 20:00h, na ACIAP. Finalizada sua explanação, fazem uso da palavra 
para manifestação todos os vereadores. Isto posto, passa-se ao Expediente do 
Executivo: Leitura do Ofício Nº. 111/2013. A seguir o Expediente dos Vereadores: 
Leitura do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 003/2013, de autoria dos Vereadores José 
Rafael de Souza e Marlon José Tomé, que “Dispõe sobre a criação da Frente 
Parlamentar de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, no âmbito da Câmara 
Municipal de Paraguaçu” e do PROJETO RESOLUÇÃO Nº. 004/2013, de autoria da 
Mesa Diretora, que “Cria o Espaço Cultural Prof. Gregório Gavião no âmbito da 
Câmara Municipal de Paraguaçu/MG e dá outras providências”; dos Requerimentos: 
Nºs. 076 e 077/2013 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 078 a 082/2013 
do Vereador Selmo José Silva, Nº. 083/2013 dos Vereadores Selmo José Silva e 
Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 084 e 085/2013 do Vereador Rafael Gonçalves da 
Silva; e das Indicações: Nº. 015/2013 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nº. 
016/2013 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves e Nº. 017/2013 do Vereador Selmo 
José Silva. Em discussão os requerimentos e as indicações fazem uso da palavra para 
manifestação todos os vereadores. Em votação são aprovados por unanimidade. Ainda 
dentro do Expediente dos Vereadores, os Vereadores Rafael Gonçalves da Silva, 
Joaquim Alaerte Gonçalves e Francis Feliciano Santos agradecem o convite da 
Secretária Municipal de Saúde, Viviane Michele Schiabel, para assistir uma palestra  
com a senhora Magda Maria A. Vieira, Coordenadora da Superintendência Regional de 
Saúde. Aproveitam a oportunidade e destaca a conquista de verbas através do trabalho 
desempenhado pelos profissionais do PSF. Com a palavra, o Vereador Marlon José 
Tomé enfatiza a realização do Circuito Mineiro de Cafeicultura. O vereador Rafael 
Gonçalves da Silva registra mais uma vez sua indignação com os serviços prestados 
pela Concessionária Cosagua. Na sequência os vereadores debatem o problema do 
transporte público no município. Por fim, o Vereador Selmo José Silva informa que o 
Executivo ainda não prestou maiores informações sobre a retirada do Projeto de 
concessão de uso de terreno para Cooperativa Agropecuária de Paraguaçu. O senhor 
presidente, bem como o Vereador Francis Feliciano Santos, agradecem a presença do 
Delegado do município Eduardo e Delegado Regional Celso. A continuar com o 
Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios Nº. 014/2013 da Fundação Hospitalar de 
Paraguaçu (FHOP) e Nº. 037/2013 da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Trabalho e Habitação; e Convite do 30º Congresso Mineiro de Municípios. Ato 
contínuo, passa-se as Considerações Finais.  
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Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 16 
(dezesseis) de abril de 2013 (dois mil e treze). As discussões na íntegra da sessão 
encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia dezesseis de abril do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna Livre 
e o Senhor Rogério Salles, discursa sobre o Projeto de Lei Nº. 009/2013 (Dá 
denominação de ‘Praça Mara Suely Dias Salles’). Finalizada a explanação, o senhor 
presidente agradece a presença do senhor Rogério Salles e comunica que o Projeto 
será discutido e votado na Ordem do Dia. Isto posto, passa-se ao Expediente do 
Executivo: Leitura do Ofício Nº. 120/2013. A seguir o Expediente dos Vereadores: 
Leitura do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 012/2013, de autoria do Vereador Marlon 
José Tomé, que “Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação dos Agricultores 
Familiares do Bairro Mandaguari e Região e dá outras providências”; dos 
Requerimentos: Nºs. 086/2013 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 087 a 
089/2013 do Vereador Rafael Gonçalves da Silva, Nºs. 090 e 091/2013 do Vereador 
Selmo José Silva, Nº. 092/2013 de todos os Vereadores; das Indicações: Nºs. 018 e 
019/2013 do Vereador Francis Feliciano Santos e Nº. 020/2013 do Vereador Selmo 
José Silva; e da Moção Nº. 015/2013 do Vereador José Rafael de Souza. Em 
discussão os requerimentos, as indicações e a moção, fazem uso da palavra para 
manifestação todos os vereadores. Em votação são aprovados por unanimidade. Ainda 
dentro do Expediente dos Vereadores, o Vereador José Maria Ramos discorre sobre 
futuros projetos de cessões de terreno que serão enviados pelo Executivo, sendo um 
deles a cessão de terreno a Cooperativa (Coomap) e, informa que houve a conquista 
de uma verba no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para aquisição de 
maquinário para obras rurais. Com a palavra o Vereador Rafael Gonçalves da Silva 
agradece o convite feito pelo Senhor Gilson Dias, coordenador do Grupo Renascimento 
de Paraguaçu/MG, para participar da reunião de comemoração aos 10 anos de 
existência do A.A. O Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves sugere o envio de um ofício 
ao Senhor Gilson Dias, parabenizando-o pelos 10 anos de trabalho do A.A. Na 
sequência, o Vereador Selmo José Silva parabeniza o Executivo pela intenção de fazer 
à cessão dos terrenos as empresas e a Cooperativa. O senhor presidente registra a 
sua presença, bem como dos Vereadores Rafael Gonçalves da Silva, Joaquim Alaerte 
Gonçalves e José Maria Ramos na reunião de comemoração de 10 anos de existência 
do A.A. Por fim, o senhor presidente comunica que no dia 17 (dezessete) de abril de 
dois mil e treze a Comissão de Estudo do Contrato da Cosagua visitará o SAAE, em 
Elói Mendes, e estendem o convite aos demais Vereadores. A continuar com o 
Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nº. 015/2013 da Fundação Hospitalar 
de Paraguaçu (FHOP), Nº. 119/2013 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
Nº. 007/2013 da Polícia Civil de Minas Gerais, Nº. 002/2013 da Secretaria Municipal de 
Obras, Nº. 030/2013 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Nºs. 013 e 017/2013 
do Fundo Previdenciário Municipal e Nºs. 138 e 153/2013 do Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais. Na sequência, a Ordem do Dia com a votação para Turno 
Único do Projeto de Lei Nº. 009/2013, de autoria do Vereador Francis Feliciano Santos, 
que “Dá denominação de ‘Praça Mara Dias Salles’ à Praça situada entre o final da Rua 
Floriano Peixoto e a Rua Machado, próxima ao Parque Municipal de Exposições, define 
a sua extensão e dá outras providências”, do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 
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003/2013, de autoria dos Vereadores José Rafael de Souza e Marlon José Tomé, que 
“Dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar de Apoio às Micros e Pequenas 
Empresas, no âmbito da Câmara Municipal de Paraguaçu” e do PROJETO 
RESOLUÇÃO Nº. 004/2013, de autoria da Mesa Diretora, que “Cria o Espaço Cultural 
Prof. Gregório Gavião no âmbito da Câmara Municipal de Paraguaçu/MG e dá outras 
providências”. O senhor presidente requer do Vereador Selmo José Silva, relator da 
Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que faça a leitura dos 
seus pareceres referente aos projetos acima discriminados. Em discussão os projetos, 
fazem uso da palavra todos os vereadores. Em votação nominal, de acordo com o 
inciso III, §3º, art. 253 do regimento interno e votação simbólica, de acordo com o §1º, 
art. 253 do regimento interno, os projetos são aprovados por unanimidade. Ato 
contínuo, passa-se as Considerações Finais e o senhor presidente entrega o 
balancete do mês de março de dois mil e treze aos vereadores. Não havendo mais 
nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados 
para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 23 (vinte e três) de abril de 
2013 (dois mil e treze). As discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma 
gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e três de abril do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna Livre 
e os Senhores Carlos Magno de Mesquita, Irai e Antonio Henrique, funcionários da 
EMATER, discursam sobre o trabalho desenvolvido pela instituição no ano de 2012. 
Finalizada a explanação, fazem uso da palavra para manifestação todos os 
vereadores. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura do PROJETO DE LEI Nº. 
013/2013, de autoria dos Vereadores José Rafael de Souza e Selmo José Silva, que 
“Altera dispositivos da Lei Municipal Nº. 2.195, de 26 de dezembro de 2012 e dá outras 
providências”; dos Requerimentos: Nºs. 093 e 098/2013 do Vereador Selmo José Silva, 
Nº. 094/2013 do Vereador Marlon José Tomé, Nºs. 095 a 097/2013 do Vereador Rafael 
Gonçalves da Silva; e das Indicações: Nºs. 021, 022 e 023/2013 do Vereador Selmo 
José Silva. Em discussão os requerimentos e as indicações, fazem uso da palavra para 
manifestação todos os vereadores. Em votação são aprovados por unanimidade. Ainda 
dentro do Expediente dos Vereadores, o Vereador Rafael Gonçalves da Silva agradece 
novamente o Secretário de Obras e parabeniza o Secretário de Esportes, Sydney 
Paulo da Silva, bem como todos organizadores e responsáveis pelo resgate do XIX 
Jogos do JOEP. Com a palavra o Vereador Marlon José Tomé endossa as palavras do 
colega e reforça a importância do esporte e da cultura para os jovens. Na sequência, o 
Vereador Nildo Antonio de Paiva agradece as colaboradoras do CRAS, Janaina e 
Silmara. Por fim, o Vereador Claudiney Gonçalves Camargo relata a falha no transporte 
de pacientes, onde um munícipe foi esquecido na cidade de Alfenas-MG. Ato contínuo, 
passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor 
presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião 
ordinária, que será realizada no dia 30 (trinta) de abril de 2013 (dois mil e treze). As 
discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de 
todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia trinta de abril do ano de dois mil e treze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna Livre e o 
Senhor Celso Maia Fiorini, Presidente da Fundação Hospitalar de Paraguaçu, discursa 
sobre a atual situação da FHOP. Finalizada a explanação, fazem uso da palavra para 
manifestação todos os vereadores. A continuar o Expediente do Executivo: Leitura do 
Projeto de Lei Nº. 014/2013, que “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 
Orçamentária de 2014 do Município de Paraguaçu e dá outras providências” e dos 
Ofícios Nºs. 131, 143 e 144/2013. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura dos 
Requerimentos: Nºs. 099 a 101/2013 do Vereador Rafael Gonçalves Silva, Nº. 
102/2013 do Vereador Marlon José Tomé, Nºs. 103 a 105/2013 do Vereador Selmo 
José Silva; e das Indicações: Nº. 024/2013 do Vereador Rafael Gonçalves da Silva e 
Nº. 025/2013 do Vereador Francis Feliciano Santos. Em discussão os requerimentos e 
as indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. Em 
votação são aprovados por unanimidade. Ainda dentro do Expediente dos Vereadores, 
o Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves requer que o secretário da mesa releia a 
resposta da indicação Nº. 016/2013. Na sequencia pede ao líder do Executivo para 
intervir nas respostas de requerimentos e indicações, uma vez que as mesmas estão 
sem as informações pleiteadas. Com a palavra o Vereador Selmo José Silva faz a 
leitura da resposta do Deputado Eduardo Barbosa sobre a doação de um veículo para 
APAE, onde o mesmo destaca que a Prefeitura é quem deve fazer a proposta de 
solicitação do veículo no Sistema de Convênio do Governo Federal – SICONV. Sendo 
assim, o mesmo pede ao líder do Executivo para levar essa informação à prefeitura. 
Ainda com a palavra, aproveita a oportunidade e faz a leitura do balancete final da 
gestão 2009/2012. O Vereador Rafael Gonçalves da Silva agradece os colaboradores 
da CEMIG pela atenção e trabalho desempenhado para resolver as pendências de 
iluminação do município. O Vereador Claudiney Gonçalves Camargo agradece a 
Secretaria Municipal de Saúde pelo pronto atendimento dado aos doadores de sangue. 
O Vereador Marlon José Tomé registra o encontro das lideranças do PDT com o 
Deputado Zé Silva, que atualmente ocupa o cargo de Secretário de Estado de Trabalho 
e Emprego, o qual informou que o município será contemplado com 60 (sessenta) 
vagas para cursos de formação de pedreiro e costureira. O Vereador Francis Feliciano 
Santos comenta que houve um equívoco no jornal “Tribuna Livre”, onde o seu nome foi 
omitido. Dessa forma, na próxima edição será realizada a correção. Por fim, o Vereador 
Nildo Antonio de Paiva esclarece que já tomou providências para efetivar as 
reclamações da população em relação aos buracos existente no Cemitério Municipal. 
Na sequencia o Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nºs. 024 e 025/2013 da 
Secretaria Municipal de Obras, Nº. 005/2013 da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Nº. 847/2013 Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão e Nº. 179/2013 do Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais; e Convite do 3º Concurso de Qualidade dos Cafés da COOMAP.  
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Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o 
senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima 
reunião ordinária, que será realizada no dia 07 (sete) de maio de 2013 (dois mil e 
treze). As discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma gravada, à 
disposição de todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia sete de maio do ano de dois mil e treze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura do Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar Nº. 002/2013, que 
“Altera a Lei Complementar Nº. 005/2002, que ‘Institui a contribuição de iluminação 
pública, e dá outras providências, no âmbito do município de Paraguaçu” e do Ofício 
Nº. 161/2013. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de 
Resolução Nº. 005/2013, de autoria da Mesa Diretora, que “Altera e acrescenta 
dispositivos na Resolução Nº. 004/2011 e dá outras providências”; dos Requerimentos: 
Nº. 106/2013 do Vereador Rafael Gonçalves Silva e Claudiney Gonçalves Camargo, 
Nºs. 107 e 108/2013 do Vereador Rafael Gonçalves Silva e Nº. 109/2013 do Vereador 
Selmo José Silva; e da Indicação Nº. 026/2013 do Vereador Selmo José Silva. Em 
discussão os requerimentos e a indicação, fazem uso da palavra para manifestação 
todos os vereadores. Em votação são aprovados por unanimidade. Ainda dentro do 
Expediente dos Vereadores, os Vereadores Rafael Gonçalves da Silva, Nildo Antonio 
de Paiva, Selmo José Silva, Marlon José Tomé e José Maria Ramos debatem sobre o 
fracasso, o insucesso e o destino dos materiais, do Projeto Zico 10. Com a palavra o 
Vereador Marlon José Tomé registra seus sentimentos de pesar ao falecimento dos 
senhores Antonio Azarias e João Batista Alves, divulga que está a disposição para 
atender a população a partir das 15:00H (quinze horas) na Câmara e esclarece o papel 
e função do Vereador, bem como todo esforço e busca desse Legislativo em se 
aproximar dos munícipes, através da ouvidoria, do site e do Jornal Tribuna Livre. Na 
sequencia o Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 023/2013 da Secretaria 
Municipal de Saúde/Epidemiologia e Convite do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais e o 
senhor presidente faz vários comunicados aos vereadores. Não havendo mais nada a 
tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a 
próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 14 (quatorze) de maio de 2013 
(dois mil e treze). As discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma 
gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia quatorze de maio do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente 
dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 110/2013 do Vereador José Maria 
Ramos, Nº. 111/2013 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 112 a 115/2013 
do Vereador Rafael Gonçalves Silva e Nºs. 116 a 118/2013 do Vereador Selmo José 
Silva; da Indicação Nº. 027/2013 do Vereador Selmo José Silva e das Moções: Nº. 
016/2013 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves, Nº. 017/2013 do Vereador Marlon 
José Tomé, Nº. 018/2013 do Vereador José Maria Ramos e Nº. 019/2013 do Vereador 
Francis Feliciano Santos. Em discussão os requerimentos, a indicação e as moções, 
fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. Em votação são 
aprovados por unanimidade. Ainda dentro do Expediente dos Vereadores, os 
Vereadores Rafael Gonçalves da Silva, José Maria Ramos e Selmo José Silva 
debatem sobre o processo de aquisição das escrituras das casas da COHAB. Com a 
palavra, o Vereador Rafael Gonçalves da Silva faz breves comentários sobre as 
respostas aos seus questionamentos. Na sequência, o Vereador Francis Feliciano 
Santos agradece o desempenho da Secretária Municipal de Assistência Social, Nanci 
Silva Alvarenga, e do Vice-Prefeito, José Tiburcio do Prado Neto, em solucionar 
determinados problemas e informa que possíveis erros podem estar acontecendo no 
pronto socorro e nas inscrições do Promatep. Os Vereadores Rafael Gonçalves da 
Silva, Francis Feliciano Santos, José Maria Ramos, Joaquim Alaerte Gonçalves e 
Marlon José Tomé debatem sobre respostas de questionamentos realizados ao 
executivo. O Vereador Marlon José Tomé aproveita a oportunidade e agradece o 
Secretário de Obras, Wanderley Donizette Alves. Por fim, o senhor presidente destaca 
e ressalta que a sua gestão prima pela transparência e ética pública. Isto posto, passa-
se ao Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nº. 026/2013 da Secretaria 
Municipal de Obras, Nº. 006/2013 da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e Nº. 034/2013 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Ato 
contínuo, passa-se as Considerações Finais e o senhor presidente entrega aos 
vereadores o balancete do mês de abril de dois mil e treze. Não havendo mais nada a 
tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a 
próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 21 (vinte e um) de maio de 2013 
(dois mil e treze). As discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma 
gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e um de maio do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a sessão. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente 
do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 172/2013. A seguir o Expediente dos 
Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 015/2013, de autoria do Vereador Joaquim 
Alaerte Gonçalves, que “Dá denominação ao Ginásio Poliesportivo situado no Parque 
Santa Luzia, próximo aos bairros Vila Samantha e Santo Agostinho”, dos 
Requerimentos: Nºs. 119 a 121/2013 do Vereador Francis Feliciano Santos, Nºs. 122 e 
123/2013 do Vereador Rafael Gonçalves da Silva e Nºs. 124 a 126/2013 do Vereador 
Claudiney Gonçalves Camargo; e da Indicação Nº. 028/2013 do Vereador Joaquim 
Alaerte Gonçalves. Em discussão os requerimentos e a indicação, fazem uso da 
palavra para manifestação os vereadores Francis Feliciano Santos, Rafael Gonçalves 
da Silva, Claudiney Gonçalves Camargo, Joaquim Alaerte Gonçalves e José Maria 
Ramos. Em votação, os requerimentos e a indicação, são aprovados por unanimidade. 
Ainda dentro do Expediente dos Vereadores, o Vereador Rafael Gonçalves da Silva 
informa que irá publicar em seu site o calendário das atividades programadas pela 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Ainda com a palavra, esclarece que no seu 
pronunciamento da reunião anterior não quis desmerecer os funcionários da câmara e 
tem se empenhado em sanar suas questões diretamente com os secretários. Na 
sequência, o Vereador Francis Feliciano Santos parabeniza o início do trabalho de tapa 
buracos, pede ao Líder do Executivo que estenda o mesmo até os bairros Vila 
Samantha e Vila Sinara, e relata a falta de abastecimento de água em algumas ruas, 
principalmente na Rua Cesar Sepini. O Vereador Selmo José Silva relata o trabalho de 
tapa buracos nas vias públicas e comenta que o Executivo respondeu a sua indicação, 
afirmando que as palmeiras imperiais e as gramas plantadas na Avenida Dom Bosco já 
estavam mortas na hora do plantio. O Vereador José Maria Ramos informa que o 
Executivo está se empenhando para recuperar o maquinário, tapar os buracos das vias 
públicas e melhorar o estado das estradas rurais. Por fim, os vereadores Nildo Antonio 
de Paiva, Francis Feliciano Santos e Rafael Gonçalves da Silva debatem novamente o 
trabalho da concessionária Cosagua. Isto posto, passa-se ao Expediente de 
Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 035/2013 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 
A continuar a Ordem do Dia: Votação para Turno Único do Projeto de Lei Nº. 
013/2013, de autoria dos Vereadores José Rafael de Souza e Selmo José Silva, que 
“Altera dispositivos da Lei Municipal Nº. 2.195, de 26 de dezembro de 2012 e dá outras 
providências”. O senhor presidente requer do Vereador Marlon José Tomé, relator da 
Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que faça a leitura do seu 
parecer. Em discussão o projeto, faz uso da palavra para manifestação o Vereador 
José Rafael de Souza. Em votação nominal, de acordo com o inciso III, §3º, art. 253 do 
regimento interno, o projeto é aprovado por unanimidade. Ato contínuo, passa-se as 
Considerações Finais e o senhor presidente faz vários avisos aos vereadores.  
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Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 28 
(vinte e oito) de maio de 2013 (dois mil e treze). As discussões na íntegra da sessão 
encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e oito de maio do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a sessão. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente 
dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 127 e 128/2013 do Vereador Francis 
Feliciano Santos, Nº. 129/2013 do Vereador Rafael Gonçalves da Silva, Nºs. 130 e 
132/2013 do Vereador Selmo José Silva e Nº. 131/2013 do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo; das Indicações: Nº. 029 e 030/2013 do Vereador Rafael 
Gonçalves da Silva, Nº. 031/2013 dos Vereadores Rafael Gonçalves da Silva e Francis 
Feliciano Santos, Nº. 032/2013 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves e Nº. 
033/2013 do Vereador Selmo José Silva; e das Moções: Nºs. 020 a 023/2013 do 
Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves. Em discussão os requerimentos, as indicações e 
as moções, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. Em votação, 
são aprovados por unanimidade. Ainda dentro do Expediente dos Vereadores, o 
Vereador Rafael Gonçalves da Silva destaca que fiscalizará sempre o trabalho dos 
secretários, bem como das secretarias. Com a palavra, o Vereador Selmo José Silva 
informa que através do trabalho do Deputado Dalmo Ribeiro, o CONSEP foi declarado 
de Utilidade Pública Estadual (Lei Nº. 20.687). Na sequência, o Vereador Marlon José 
Tomé comunica a sua participação e a do Vereador Francis Feliciano Santos no 
Seminário Regional de Diálogo Social, realizado pela Secretaria de Trabalho e 
Emprego e Ministério do Trabalho. Aproveita a oportunidade e transmite o abraço do 
Deputado José Silva, Secretário de Trabalho e Emprego, e Raul, Presidente Regional 
da EMATER. Por fim, o Vereador Francis Feliciano Santos ressalta que as Comissões 
de Educação, Saúde, Cultura e Meio Ambiente e Urbanismo e Infra-Estrutura, vem 
trabalhando em prol da melhora do transporte coletivo no município. O Vereador 
esclarece que a circular vai parar a partir do dia primeiro de junho de dois mil e treze, 
porém os vereadores vão se empenhar para buscar soluções para resolver esse 
impasse. Isto posto, passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nº. 
037/2013 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Nº. 233/2013 do DNIT, Nºs. 007 e 
009/2013 da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Nºs. 027 a 
029/2013 da Secretaria Municipal de Obras e Nº. 139/2013 da CEMIG. A continuar a 
Ordem do Dia: Votação para Turno Único do Projeto de Lei Nº. 012/2013, de autoria 
do Vereador Marlon José Tomé, que “Declara de Utilidade Pública Municipal a 
Associação dos Agricultores Familiares do Bairro Mandaguari e Região e dá outras 
providências”. O senhor presidente requer do Vereador Selmo José Silva, relator da 
Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que faça a leitura do seu 
parecer. Em discussão o projeto, faz uso da palavra para manifestação o Vereador 
José Rafael de Souza. Em votação nominal, de acordo com o inciso III, §3º, art. 253 do 
regimento interno, o projeto é aprovado por unanimidade. Ato contínuo, passa-se as 
Considerações Finais e o senhor presidente faz vários avisos aos vereadores. Não 
havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 04 
(quatro) de junho de 2013 (dois mil e treze).  
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As discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de 
todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia quatro de junho do ano de dois mil e treze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a sessão. Comparecem todos os vereadores. 
O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada com ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 187 e 190/2013 e dos Projetos de Leis Nº. 
016/2013, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial adicional e 
dá outras providências” e Nº. 017/2013, que “Dispõe sobre a concessão do direito real 
de uso de um terreno do patrimônio público municipal à COOMAP – Cooperativa Mista 
Agropecuária de Paraguaçu, a título de incentivo para ampliação de suas atividades, e 
dá outras providências”. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura dos 
Requerimentos: Nºs. 133/2013 do Vereador Francis Feliciano Santos, Nºs. 134 e 
135/2013 do Vereador Rafael Gonçalves da Silva, Nº. 136/2013 do Vereador Selmo 
José Silva e Nº. 137/2013 do Vereador Marlon José Tomé; das Indicações: Nº. 
034/2013 do Vereador Rafael Gonçalves da Silva e Nº. 035/2013 do Vereador Marlon 
José Tomé; e da Moção Nº. 024/2013 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves. Em 
discussão os requerimentos, as indicações e a moção, fazem uso da palavra para 
manifestação todos os vereadores. Em votação, são aprovados por unanimidade. 
Ainda dentro do Expediente dos Vereadores, os Vereadores Nildo Antonio de Paiva, 
Joaquim Alaerte Gonçalves, Marlon José Tomé, José Maria Ramos e Rafael Gonçalves 
da Silva registram os seus sentimentos de pesares a família do Ilmo Professor 
Carlinhos. Com a palavra, o Vereador Selmo José Silva informa que através do 
trabalho do Deputado Dalmo Ribeiro, o CONSEP foi declarado de Utilidade Pública 
Estadual (Lei Nº. 20.687). Na sequência, o Vereador Marlon José Tomé comunica a 
sua participação e a do Vereador Francis Feliciano Santos no Seminário Regional de 
Diálogo Social, realizado pela Secretaria de Trabalho e Emprego e Ministério do 
Trabalho. Aproveita a oportunidade e transmite o abraço do Deputado José Silva, 
Secretário de Trabalho e Emprego, e Raul, Presidente Regional da EMATER. Por fim, 
o Vereador Francis Feliciano Santos ressalta que as Comissões de Educação, Saúde, 
Cultura e Meio Ambiente e Urbanismo e Infra-Estrutura, vem trabalhando em prol da 
melhora do transporte coletivo no município. O Vereador esclarece que a circular vai 
parar a partir do dia primeiro de junho de dois mil e treze, porém os vereadores vão se 
empenhar para buscar soluções para resolver esse impasse. Isto posto, passa-se ao 
Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: S/N da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, Nºs. 030, 031 e 032/2013 da Secretaria Municipal de Obras; e da 
Correspondência da APAE. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais e o 
senhor presidente faz vários avisos aos vereadores. Não havendo mais nada a tratar, o 
senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima 
reunião ordinária, que será realizada no dia 11 (onze) de junho de 2013 (dois mil e 
treze). As discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma gravada, à 
disposição de todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia onze de junho do ano de dois mil e treze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a sessão. Comparecem todos os vereadores. 
O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura do Ofício Nº.191/2013 e do Projeto de Lei Nº. 018/2013, que “Dispõe 
sobre a doação de imóvel pertencente à municipalidade, para empresa Elegance For 
Men Confecções Ltda e dá outras providências”. A seguir o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 138/2013 do Vereador Marlon José Tomé, 
Nºs. 139 e 140/2013 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 141/2013 do 
Vereador Selmo José Silva, Nºs. 142, 145 e 146/2013 do Vereador Joaquim Alaerte 
Gonçalves, Nºs. 143 e 144/2013 do Vereador Rafael Gonçalves da Silva e Nº. 147/2013 
dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Rafael Gonçalves da Silva; e das 
Indicações: Nº. 036/2013 do Vereador Selmo José Silva e Nº. 037/2013 do Vereador 
Francis Feliciano Santos. Em discussão os requerimentos e as indicações, fazem uso 
da palavra para manifestação todos os vereadores. Em votação, são aprovados por 
unanimidade. Ainda dentro do Expediente dos Vereadores, o Vereador Rafael 
Gonçalves da Silva agradece os senhores Wanderley e Milton Reis e parabeniza o 
senhor Alexandre e organizadores da festa no bairro do Armazém. Aproveita a 
oportunidade e transmite o agradecimento do senhor Alexandre aos vereadores que 
apoiaram o evento. Isto posto, passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura dos 
Ofícios: Nº. 035/2013 da Secretaria Municipal de Saúde/Epidemiologia, Nº. 0171/2013 
da CEMIG e Nº. 155/2013 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A continuar 
a Ordem do Dia: Encaminhamento e Votação dos Requerimentos de Urgência Especial 
Nºs. 148 e 149/2013 de autoria dos vereadores. Em votação são aprovados por 
unanimidade. Na sequência, Votação para Turno Único do PROJETO DE LEI Nº. 
016/2013, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial adicional e 
dá outras providências” e do PROJETO DE LEI Nº. 017/2013, que “Dispõe sobre a 
concessão do direito real de uso de um terreno do patrimônio público municipal à 
Coomap - Cooperativa Mista Agropecuária de Paraguaçu, a título de incentivo para 
ampliação de suas atividades, e dá outras providências”, ambos de autoria do 
Executivo. O senhor presidente requer dos Vereadores Selmo José Silva e Marlon José 
Tomé, relatores da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que 
façam a leitura dos seus pareceres. Em discussão os projetos, fazem uso da palavra 
para manifestação todos os Vereadores. Em votação nominal, de acordo com o inciso 
III, §3º, art. 253 do regimento interno, os projetos são aprovados por unanimidade. Ato 
contínuo, passa-se as Considerações Finais e o senhor presidente faz a entrega do 
balancete do mês de Maio de dois mil e treze aos vereadores. Não havendo mais nada 
a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para 
a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 18 (dezoito) de junho de 2013 
(dois mil e treze). As discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma 
gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa.  
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Marlon José Tomé - Vice-Presidente - 

 
José Maria Ramos - 1º Secretário - 

 
Nildo Antonio de Paiva - 2º Secretário - 
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ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às quatorze horas do dia vinte de junho do ano de dois mil e treze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a sessão. Comparecem todos os vereadores. 
O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nº.192, 197 e 204/2013 e dos Projetos de Leis Nº. 
019/2013, que “Dispõe sobre a doação de imóvel pertencente à municipalidade, para 
empresa Fortecon Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda e dá outras 
providências” e Nº. 020/2013, que “Autoriza a abertura de Crédito Especial Adicional no 
orçamento do exercício de 2013”. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura dos 
Requerimentos: Nºs. 150, 151 e 154/2013 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, 
Nº. 152/2013 do Vereador Selmo José Silva e Francis Feliciano Santos, Nº. 153/2013 
do Vereador Francis Feliciano Santos, Nºs. 155 e 156/2013 do Vereador Rafael 
Gonçalves da Silva e Nº. 157/2013 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves. Em 
discussão os requerimentos, fazem uso da palavra para manifestação todos os 
vereadores. Em votação, são aprovados por unanimidade. Ainda dentro do Expediente 
dos Vereadores, todos os Vereadores enaltecem a audiência pública realizada por esta 
Casa Legislativa, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Os Vereadores 
Rafael Gonçalves Silva e Francis Feliciano Santos destacam a importância da 
permanência da máquina que confecciona as fraldas, destinadas ao Projeto Fraldão. 
Os Vereadores Marlon José Tomé e Joaquim Alaerte Gonçalves registram seus 
sentimentos de pesar aos familiares do senhor Mauricio Pereira. Os Vereadores 
Claudiney Gonçalves Camargo e Selmo José Silva pedem uma maior atenção à 
população carente, porque está faltando medicamentos, cestas básicas e leite. Os 
Vereadores Marlon José Tomé e José Maria Ramos realçam a oportunidade de 
reuniões constantes com o secretariado do Executivo, onde dessa forma os vereadores 
poderão se interar melhor das respectivas situações das secretarias. Os Vereadores 
Rafael Gonçalves da Silva e Selmo José Silva cobram esclarecimentos da Prefeitura a 
cerca da doação de terrenos realizada pela gestão anterior. Com a palavra, o Vereador 
Rafael Gonçalves da Silva transmite o agradecimento do senhor Alexandre 
(organizador da Festa do Armazém) ao Vereador Selmo José Silva. Na sequência o 
Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves transmite o agradecimento dos moradores da 
Rua Ademar Vicente pelo serviço realizado na manutenção da respectiva rua. O 
Vereador Francis Feliciano Santos reforça que irá trabalhar de forma incansável em 
prol dos estudantes e dos seus direitos, visando melhoras constantes para o 
PROMATEP e lamenta a falta do Aparelho de Raio X, uma vez que a aquisição do 
mesmo foi prometido em campanha para o mês de março de dois mil e treze. O 
Vereador Nildo Antonio de Paiva estende o convite a toda população para participar da 
Conferência da Cultura, com data a ser marcada no mês de julho de dois mil e treze. O 
Vereador Marlon José Tomé comunica a sua participação e a do Vereador José Rafael 
de Souza na 2ª Conferência de Educação. O Vereador Claudiney Gonçalves Camargo 
agradece o apoio do Executivo no transporte dos doadores de sangue. Por fim, o 
Vereador Selmo José Silva critica mais uma vez as respostas do Executivo aos seus 
questionamentos. Isto posto, passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: 
Nº. 042/2013 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Nº. 0176/2013 da CEMIG e 
S/N da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Não havendo mais nada a tratar, o 
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senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima 
reunião ordinária, que será realizada no dia 25 (vinte e cinco) de junho de 2013 (dois 
mil e treze). As discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma gravada, à 
disposição de todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e cinco de junho do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a sessão. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente 
do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 212/2013. A seguir o Expediente dos Vereadores: 
Leitura: do Projeto de Lei Nº. 021/2013, de autoria do Vereador Marlon José Tomé, que 
“Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação Terra do Marolo e dá outras 
providências”; dos Requerimentos: Nºs. 158, 160 e 163/2013 do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo e Rafael Gonçalves da Silva, Nº. 159/2013 do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo, Nºs. 161 e 162/2013 do Vereador Rafael Gonçalves da Silva e Nº. 
164/2013 do Vereador Selmo José Silva; Indicação Nº. 038/2013 do Vereador Francis 
Feliciano Santos e das Moções Nºs. 025, 026 e 027/2013 do Vereador Joaquim Alaerte 
Gonçalves. Em discussão os requerimentos, a indicação e as moções, fazem uso da 
palavra para manifestação todos os vereadores. Em votação, são aprovados por 
unanimidade. Ainda dentro do Expediente dos Vereadores, o Vereador Nildo Antonio 
de Paiva reforça o convite a população para participar da Conferência da Cultura, que 
será realizada no dia dez de julho de dois mil e treze. Com a palavra, o Vereador 
Rafael Gonçalves da Silva comenta que há ainda aproximadamente 117 moradores 
com pendências para solucionar e requerer as escrituras das casas da COHAB. Na 
sequência os Vereadores Joaquim Alaerte Gonçalves e Francis Feliciano Santos 
agradecem a prestação de serviço do Senhor Wanderley Donizete Alves, Secretário de 
Obras. Os Vereadores Marlon José Tomé e Francis Feliciano Santos agradecem o 
pronto atendimento do Senhor Jadir Aparecido de Carvalho, Secretário Municipal de 
Agricultura, que de forma eficiente vem solucionando as suas requisições. O Vereador 
José Maria Ramos pede aos nobres edis que divulguem aos proprietários das casas da 
COHAB a necessidade de encaminhar os documentos para aquisição das escrituras. 
Por fim, o Vereador Francis Feliciano Santos mais uma vez registra sua indignação 
com o posicionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, uma vez que 
inúmeros pedidos de auxílio ao transporte escolar estão sendo reprovados. Isto posto, 
passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nº. 010/2013 da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Nº. 365/2013 da COHAB MINAS e Nºs. 033 a 038 da 
Secretaria Municipal de Obras; e Convite da Policia Militar. A continuar a Ordem do 
Dia: Encaminhamento, pelos líderes da Oposição e Executivo (Vereadores Selmo José 
Silva e José Maria Ramos), e votação do Requerimento de Urgência Especial Nº. 
165/2013, de autoria dos Vereadores. Em votação é aprovado por unanimidade. Na 
sequencia, Votação para Primeiro Turno do Projeto de Emenda Supressiva Nº. 
001/2013, ao Projeto de Lei Nº. 014/2013, de autoria de todos os Vereadores, que 
“Suprime dispositivos ao Projeto de Lei Nº. 014/2013, que ‘Dispõe sobre as diretrizes 
para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014 e dá outras providências’”, 
do Projeto de Emenda Modificativa Nº. 001/2013, ao Projeto de Lei Nº. 014/2013, de 
autoria de todos os Vereadores, que “Modifica dispositivos ao Projeto de Lei Nº. 
014/2013, que ‘Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2014 e dá outras providências’” e do Projeto de Emenda Aditiva Nº. 
001/2013, ao Projeto de Lei Nº. 014/2013, de autoria de todos os Vereadores, que 
“Acrescenta dispositivos ao Projeto de Lei Nº. 014/2013, que ‘Dispõe sobre as 
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diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014 e dá outras 
providências’” e do PROJETO DE LEI Nº. 014/2013, de autoria do Executivo, que 
“Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2014 do Município 
de Paraguaçu e dá outras providências”; e Votação para Turno Único do PROJETO DE 
LEI Nº. 015/2013, de autoria do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves, que “Dá 
denominação ao Ginásio Poliesportivo situado no Parque Santa Luzia, próximo aos 
bairros Vila Samantha e Santo Agostinho”. O senhor Presidente, de acordo com o art. 
194 do Regimento Interno, uma vez concedida a urgência especial para os projetos de 
Emenda, que não contêm pareceres, designará relator especial. Sendo assim, é 
designado relator especial, pelo presidente, o Vereador José Maria Ramos e a sessão 
é suspensa pelo prazo de até 30 (trinta) minutos para a elaboração do parecer escrito 
ou oral. Retomada a sessão, o senhor presidente requer do relator especial, Vereador 
José Maria Ramos, e do relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e 
Redação Final, Vereador Selmo José Silva, a leitura dos seus respectivos pareceres. 
Em discussão todos os projetos, fazem uso da palavra para manifestação todos os 
Vereadores. Posteriormente, em votação nominal todos os projetos, de acordo com o 
inciso III, §3º, art. 253 do regimento interno, os projetos são aprovados por 
unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e 
ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada 
no dia 02 (dois) de julho de 2013 (dois mil e treze). As discussões na íntegra da sessão 
encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia dois de julho do ano de dois mil e treze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna Livre e o 
Senhor Sydney Paulo da Silva, Secretário Municipal de Esporte e Lazer, discursa sobre 
a Cronologia de Ações da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer a respeito do Centro 
Esportivo Doutor Marcos Vinicius Ribeiro Dias (Quadra da COHAB). Finalizada a 
explanação, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. A continuar 
o Expediente do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 228/2013 e do Projeto de Lei Nº. 
022/2013, que “Dispõe sobre a doação de imóvel pertencente à municipalidade, para a 
empresa Comércio e Confecções de Roupas Andrey Ltda e dá outras providências”. A 
seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 166/2013 do 
Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves, Nºs. 167 e 168/2013 do Vereador Rafael 
Gonçalves Silva e Nºs. 169 e 170/2013 do Vereador Selmo José Silva. Em discussão 
os requerimentos fazem uso da palavra para manifestação os Vereadores Joaquim 
Alaerte Gonçalves, Rafael Gonçalves da Silva, Marlon José Tomé e Selmo José Silva. 
Em votação são aprovados por unanimidade. Ainda dentro do Expediente dos 
Vereadores, os Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo, Selmo José Silva, Joaquim 
Alaerte Gonçalves e Francis Feliciano Santos debatem a precária prestação de serviço 
das Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde. O Vereador Selmo José 
Silva requer, em virtude de urgência, que o senhor Presidente coloque em apreciação 
do plenário o envio de um requerimento ao Executivo solicitando o medicamento 
heparina para uma munícipe recém acidentada. Em votação o pedido é aprovado por 
unanimidade. Por fim, o Vereador Rafael Gonçalves da Silva critica mais uma vez os 
serviços da Cosagua. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não havendo 
mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores 
convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 09 (nove) de 
julho de 2013 (dois mil e treze). As discussões na íntegra da sessão encontram-se em 
forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia nove de julho do ano de dois mil e treze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 232 e 238/2013 e do Projeto de Lei Nº. 023/2013, 
que que “Dispõe sobre a implantação e a criação de cargos do Programa de Saúde da 
Família PSF, no Município de Paraguaçu e dá outras providências”. A continuar o 
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 172/2013 do Vereador 
Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 173 a 175/2013 do Vereador Rafael Gonçalves 
Silva. Em discussão os requerimentos fazem uso da palavra para manifestação os 
Vereadores Rafael Gonçalves da Silva, Marlon José Tomé, José Maria Ramos, 
Claudiney Gonçalves Camargo e Francis Feliciano Santos. Em votação são aprovados 
por unanimidade. Ainda dentro do Expediente dos Vereadores, os Vereadores 
Claudiney Gonçalves Camargo, Rafael Gonçalves Silva, José Maria Ramos, Selmo 
José Silva e Francis Feliciano Santos discorrem sobre a alta demanda do Pronto 
Socorro e a qualidade ruim do atendimento na área da saúde. Com a palavra o 
Vereador Marlon José Tomé convida todos para a 1ª Conferência Municipal da Cultura, 
que acontecerá na quarta-feira, dia dez de julho de dois mil e treze, às dezenove hora, 
nesta Casa Legislativa. Aproveita a oportunidade e parabeniza os organizadores da 
décima terceira formatura do PROERD, em especial o Tenente Waldeci e o Sargento 
Lourival. Ainda com a palavra informa a conquista de verbas para construção de 43 
casas, através do Plano Nacional de Habitação Rural, onde o Secretário Municipal de 
Agricultura, Jadir, o Sindicato Rural, através do Senhor Luiz Henrique e a Assistência 
Social, por meio do Senhor Alexandre, trabalharam arduamente em prol dessa 
realização. Os vereadores Rafael Gonçalves Silva, José Maria Ramos, Selmo José 
Silva e Francis Feliciano Santos debatem sobre a doação de terrenos acorrida no final 
do ano de dois mil e doze. O Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves questiona o 
vereador José Maria Ramos se haverá Expoap, e o mesmo responde que este ano o 
município não tem verba para realizar a festa. O Vereador Rafael Gonçalves Silva pede 
aos vereadores ajuda para solucionar o problema do trânsito de caminhões nas Ruas 
Sete de Setembro, Canaverde e Paula Dias. Por fim, o Vereador Selmo José Silva 
sugere a Mesa Diretora à criação de uma comissão para analisar o convênio do 
município com a FHOP (Fundação Hospitalar). A seguir o Expediente de Terceiros: 
Leitura dos Ofícios Nºs. 011 e 137/2013 da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Convite da Prefeitura Municipal de Mariana. Ato contínuo, passa-se as Considerações 
Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam 
os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 
17 (dezessete) de julho de 2013 (dois mil e treze). As discussões na íntegra da sessão 
encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa.  

 
 

José Rafael de Souza  
- Presidente - 

 
 

Marlon José Tomé  
- Vice-Presidente - 

 
 

 

José Maria Ramos  
- 1º Secretário - 

 
 

 

Nildo Antonio de Paiva  
- 2º Secretário - 



Sede da Câmara Municipal de Paraguaçu, Rua José Bueno, 20. 46 

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia dezessete de julho do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a sessão. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna Livre 
e o Senhor Leandro da Silva, discursa sobre a situação do Terminal Rodoviário. 
Finalizada a explanação, fazem uso da palavra para manifestação todos os 
vereadores. A continuar o Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 245 e 
249/2013 e Projeto de Lei Nº. 024/2013, que “Autoriza o Fundo Previdenciário 
Municipal abrir crédito especial adicional e dá outras providências”. A seguir o 
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 176 e 177/2013 do 
Vereador Rafael Gonçalves da Silva, Nºs. 178 e 179/2013 do Vereador Selmo José 
Silva, Nº. 180/2013 do Vereador Francis Feliciano Santos e Nºs. 181, 182 e 183/2013 
do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e da Indicação Nº. 039/2013 do Vereador 
Nildo Antonio de Paiva. Em discussão os requerimentos e a indicação, fazem uso da 
palavra para manifestação todos os vereadores. Em votação, são aprovados por 
unanimidade. Ainda dentro do Expediente dos Vereadores, os Vereadores Joaquim 
Alaerte Gonçalves e Nildo Antonio de Paiva discorrem situações de mau atendimento 
no PSF Dom Bosco. O Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves pede ao Vereador Marlon 
José Tomé para interceder junto ao Secretário de Agricultura, Jadir, sobre a não 
realização de um aterro para o Senhor Gilson. Com a palavra os Vereadores Nildo 
Antonio de Paiva e Marlon José Tomé parabeniza os presentes e a comissão 
organizadora da Conferência da Cultura. Na sequência o Vereador Marlon José Tomé 
agradece o apoio dos vereadores a 4ª Cãominhada do Marolo e registra a participação 
do Secretário de Agricultura, Jadir Aparecido de Carvalho e do extensionista da 
Emater, na reunião regional em Boa Esperança, para tratar do PA (Plano de Aquisição 
de Alimentos). Ainda com a palavra, destaca a sua presença e a do senhor Rogério 
Pereira, presidente do Conselho Municipal Desenvolvimento Rural Sustentável, no 
Encontro Regional de Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável e 
na 2ª Conferência Intermunicipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que 
aconteceram nos dias onze e doze de julho de dois mil e treze, em Alfenas/MG. Os 
Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Selmo José Silva novamente destacam o 
mau atendimento na área da saúde. O Vereador Rafael Gonçalves da Silva informa 
que ocorreu nos dias treze e quatorze de julho de dois mil treze o Parkour (atividade 
cujo o príncipio é mover-se de um ponto a outro o mais rápido e eficiente possível)  e 
destaca o empenho dos senhores Odec, Elivelton e Cristofer e a contribuição do 
assessor de imprensa da Câmara, Roberto Brasileiro Prado na organização do evento. 
O Vereador Francis Feliciano Santos expõe a sua indignação com a atual 
administração, realçando que o seu trabalho é em prol dos munícipes de 
Paraguaçu/MG e que os vereadores se dedicam para buscar soluções positivas para o 
bem estar de todos. Por fim, o Vereador Selmo José Silva requer ao líder do Executivo 
maior brevidade nas respostas aos questionamentos da Câmara Municipal. Isto posto, 
passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nº. 030/2013 do Fundo 
Previdenciário Municipal, Nº. 051/2013 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Nº. 
144/2013 da Secretaria Municipal de Saúde e Nºs. 039 a 043/2013 da Secretaria 
Municipal de Obras; Processo Nº. 872726, Intimação Nº. 12044/2013, Exercício de 
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2011, da Coordenadoria de Apoio à 2ª Câmara, do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais; Carta de Agradecimento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
e Convite da Escola Municipal do Professor José Augusto. A continuar a Ordem do 
Dia: Votação para Segundo Turno do Projeto de Emenda Supressiva Nº. 001/2013, ao 
Projeto de Lei Nº. 014/2013, de autoria de todos os Vereadores, que “Suprime 
dispositivos ao Projeto de Lei Nº. 014/2013, que ‘Dispõe sobre as diretrizes para 
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014 e dá outras providências’”, do 
Projeto de Emenda Modificativa Nº. 001/2013, ao Projeto de Lei Nº. 014/2013, de 
autoria de todos os Vereadores, que “Modifica dispositivos ao Projeto de Lei Nº. 
014/2013, que ‘Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2014 e dá outras providências’” e do Projeto de Emenda Aditiva Nº. 
001/2013, ao Projeto de Lei Nº. 014/2013, de autoria de todos os Vereadores, que 
“Acrescenta dispositivos ao Projeto de Lei Nº. 014/2013, que ‘Dispõe sobre as 
diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014 e dá outras 
providências’” e do PROJETO DE LEI Nº. 014/2013, de autoria do Executivo, que 
“Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2014 do Município 
de Paraguaçu e dá outras providências”. O senhor presidente consulta o plenário e 
dispensa a leitura dos pareceres. Em discussão, e posteriormente em votação nominal, 
de acordo com o inciso III, §3º, art. 253 do regimento interno, os projetos são 
aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente 
encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião 
extraordinária, que será realizada no dia 23 (vinte e três) de julho de 2013 (dois mil e 
treze). As discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma gravada, à 
disposição de todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e três de julho do ano de dois mil e treze, havendo número 

regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. O vereador 

José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada 

sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Ordem do Dia: Discussão e votação em Turno Único do 

PROJETO DE LEI Nº. 020/2013, de autoria do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal abrir crédito especial adicional no orçamento 2013 e dá outras providências”. O 

senhor presidente requer do relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação 

Final, Vereador Marlon José Tomé, que proceda a leitura do seu parecer. Em discussão o projeto 

faz uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente, em votação nominal, 

de acordo com o inciso III, §3º, art. 253 do regimento interno, o projeto é aprovado por 

unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o 

senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião 

ordinária, que será realizada no dia 06 (seis) de agosto de 2013 (dois mil e treze). As discussões 

na íntegra da sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta 

Casa.  
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ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia seis de agosto do ano de dois mil e treze, havendo número regimental, 

a Presidência declara aberta a sessão. Comparecem todos os vereadores. O vereador José Maria 

Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. 

Inicia-se a pauta com o Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nº
s
. 255 e 263/2013 e 

Projeto de Lei Nº. 025/2013, que “Dispõe sobre a doação de imóvel pertencente à 

municipalidade, para a empresa Indústria e Comércio de Condensadores Aramados Ltda, e dá 

outras providências”. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura: do Projeto de Emenda 

Modificativa Nº. 001/2013, ao Projeto de Lei Nº. 023/2013, de autoria dos Vereadores Marlon 

José Tomé, José Maria Ramos e Selmo José Silva, que “Modifica dispositivo do Projeto de Lei 

Nº. 023/2013, que ‘Dispõe sobre a implantação e criação de cargos do Programa de Saúde da 

Família – PSF, no município de Paraguaçu e dá outras providências’” e do Projeto de Emenda 

Aditiva Nº. 001/2013, ao Projeto de Lei Nº. 023/2013, de autoria dos Vereadores Marlon José 

Tomé, José Maria Ramos e Selmo José Silva, que “Acrescenta informação sobre norma legal ao 

Projeto de Lei Nº. 023/2013, que ‘Dispõe sobre a implantação e criação de cargos do Programa 

de Saúde da Família – PSF, no município de Paraguaçu e dá outras providências’”; dos 

Requerimentos: Nº. 184/2013 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nº
s
. 185 a 187/2013 

do Vereador Rafael Gonçalves da Silva e Nº. 188/2013 do Vereador Selmo José Silva; da 

Indicação Nº. 040/2013 do Vereador Marlon José Tomé; e das Moções: Nº
s
. 028 e 029/2013 dos 

Vereadores Joaquim Alaerte Gonçalves e Marlon José Tomé e Nº. 030/2013 do Vereador Nildo 

Antonio de Paiva. Em discussão os requerimentos, a indicação e as moções, fazem uso da 

palavra para manifestação todos os vereadores. Em votação, os requerimentos, a indicação e as 

moções são aprovados por unanimidade. Ainda dentro do Expediente dos Vereadores, os Edis 

Rafael Gonçalves da Silva, Selmo José Silva, Marlon José Tomé, José Maria Ramos, Nildo 

Antonio de Paiva e Francis Feliciano Santos discorrem sobre o transporte público. Os 

Vereadores Francis Feliciano Santos e Nildo Antonio de Paiva falam da falta de limpeza de 

algumas ruas do município. Os Vereadores Joaquim Alaerte Gonçalves e Selmo José Silva 

esclarecem que requerimentos estão ficando sem respostas e outros estão sendo respondidos de 

forma evasiva. O Vereador Rafael Gonçalves da Silva comenta que a Câmara recebeu os cartões 

de ponto dos guardas municipais; a quadra da COHAB já está em manutenção; a iluminação 

pública novamente precisa de reparos e a via que dá acesso a residência do Elão está sendo 

preparada para colocação de placas indicativas para solução do problema. O Vereador Joaquim 

Alaerte Gonçalves registra seu protesto contra a postura, falta de educação e de respeito do Ex-

Vereador José Martins da Silva (José da Matinada) que de forma imprópria proferiu à sua pessoa 

palavras de baixo calão. O Vereador Claudiney Gonçalves Camargo novamente informa casos de 

mau atendimento na área da Saúde. O Vereador Francis Feliciano Santos agradece o pronto 

atendimento e dedicação da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Nanci Silva 

Alvarenga. Aproveita a oportunidade e informa aos moradores do Costa do Sol e Santo 

Agostinho que providências serão tomadas para sanar as suas reivindicações. O Vereador Marlon 

José Tomé destaca que estão abertas, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, as 

inscrições (01 a 08/08/13) para os cursos de Cafeicultura e Informática para o setor rural, com 

carga horária de cento e sessenta horas. O Vereador Selmo José Silva pede ao líder do Executivo 

para interceder na agilidade da entrega dos medicamentos na policlínica e ressalta que no seu 

ponto vista a não realização da Festa de Aniversário do Município de Paraguaçu é conseqüência 

da falta de planejamento do Executivo. Por fim, o Vereador José Maria Ramos faz a leitura de 

inúmeras ações da prefeitura. Isto posto, passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura dos 
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Ofícios: Nº. 128/2013 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação e Nº. 

046/2013 da Secretaria Municipal de Obras. A continuar a Ordem do Dia: Encaminhamento e 

Votação do Requerimento de Urgência Especial Nº. 189/2013 dos Vereadores Marlon José 

Tomé, José Maria Ramos, Nildo Antonio de Paiva e Selmo José Silva e do Requerimento de 

Urgência Especial Nº. 190/2013 de todos os Vereadores. Em votação são aprovados por 

unanimidade. Na sequência, Votação para Turno Único do Projeto de LEI Nº. 021/2013, de 

autoria do Vereador Marlon José Tomé, que “Declara de Utilidade Pública Municipal a 

Associação Terra do Marolo e dá outras providências”. O senhor presidente requer do relator da 

Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, Vereador José Maria Ramos, que 

proceda a leitura do seu parecer. Em discussão, faz uso da palavra para manifestação o Vereador 

Marlon José Tomé. Posteriormente, em votação simples, o projeto é aprovado por unanimidade. 

A seguir, Votação para Turno Único do Projeto de Emenda Modificativa Nº. 001/2013, ao 

Projeto de Lei Nº. 023/2013, de autoria dos Vereadores Marlon José Tomé, José Maria Ramos e 

Selmo José Silva, que “Modifica dispositivo do Projeto de Lei Nº. 023/2013, que ‘Dispõe sobre a 

implantação e criação de cargos do Programa de Saúde da Família – PSF, no município de 

Paraguaçu e dá outras providências’”, do Projeto de Emenda Aditiva Nº. 001/2013, ao Projeto 

de Lei Nº. 023/2013, de autoria dos Vereadores Marlon José Tomé, José Maria Ramos e Selmo 

José Silva, que “Acrescenta informação sobre norma legal ao Projeto de Lei Nº. 023/2013, que 

‘Dispõe sobre a implantação e criação de cargos do Programa de Saúde da Família – PSF, no 

município de Paraguaçu e dá outras providências’” e do PROJETO DE LEI Nº. 023/2013, de 

autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a implantação e criação de cargos do Programa de 

Saúde da Família – PSF, no município de Paraguaçu e dá outras providências”. O senhor 

presidente, de acordo com o art. 194 do Regimento Interno, uma vez concedida a urgência 

especial para os projetos que não contêm pareceres, designará relator especial. Sendo assim, é 

designado relator especial, pelo presidente, o Vereador Marlon José Tomé e a sessão é suspensa 

pelo prazo de até 30 (trinta) minutos para a elaboração do parecer escrito ou oral. Retomada a 

sessão, o senhor presidente requer do relator especial, Vereador Marlon José Tomé, a leitura dos 

seus respectivos pareceres. Em discussão todos os projetos, fazem uso da palavra para 

manifestação todos os vereadores. Posteriormente, em votação nominal, de acordo com o inciso 

III, §3º, art. 253 do regimento interno, os projetos são aprovados por unanimidade.  Não havendo 

mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a 

próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 13 (treze) de agosto de 2013 (dois mil e 

treze). As discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos 

na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia treze de agosto do ano de dois mil e treze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada com ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura do Ofício Nº. 286/2013 e do Projeto de Lei Nº. 026/2013, que 
“Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Especial Adicional e dá outras 
providências”. A continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura: do Projeto de Lei 
Nº. 027/2013, de autoria do Vereador Selmo José Silva, que “Dá denominação de 
“Praça Juca Pipoca” à Praça situada entre o final das Ruas Marília Ribeiro Dias e 
Walter de São José Silva e a Rua Benvinda Pereira, no Loteamento denominado Dona 
Zilda, define a sua extensão e dá outras providências”; dos Requerimentos: Nº. 
191/2013 dos Vereadores, Nº. 192/2013 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nº. 
193/2013 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 194/2013 do Vereador 
Selmo José Silva, Nº. 195/2013 dos Vereadores Rafael Gonçalves da Silva e Marlon 
José Tomé e Nºs. 196 e 197/2013 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves; da 
Indicação Nº. 041/2013 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo, Rafael 
Gonçalves da Silva e Nildo Antonio de Paiva; e da Moção Nº. 031/2013 dos 
Vereadores Rafael Gonçalves da Silva e Marlon José Tomé. Em discussão os 
requerimentos, a indicação e a moção, fazem uso da palavra para manifestação todos 
os Vereadores. Em votação são aprovados por unanimidade. Ainda dentro do 
Expediente dos Vereadores, os Edis Claudiney Gonçalves Camargo, Joaquim Alaerte 
Gonçalves e Rafael Gonçalves da Silva, questionam o líder do Executivo, o Vereador 
José Maria Ramos, a respeito da Circular, do loteamento, do Ribeirão do Carmo e do 
trabalho de tapa buracos. O Vereador José Maria Ramos responde que uma nova 
licitação está sendo processada para o transporte público; a doação de terreno foi 
realizada de forma equivocada, uma vez que não há registro do loteamento; medidas 
foram retiradas no Ribeirão do Carmo porque existe um projeto de canalização do 
ribeirão; e o trabalho de tapa buracos será feito de forma contínua. O Vereador Marlon 
José Tomé registra seu sentimento de pesar pelo falecimento da Senhora Adriana 
Evangelista Vasconcelos, informa que há 10 (dez) vagas para o curso de informática 
do Pronacampo e divulga que foram instalados mata burros nos bairros Macuco, Alves, 
Mandaguari, Ribeirão e Açudinho. O Vereador Rafael Gonçalves da Silva esclarece 
que a Cosagua o atendeu prontamente para solucionar um problema de conta de água 
e parabeniza a SEMEL pela organização de um torneio de Futsal no bairro Colina São 
Marcos. O Edil José Maria Ramos divulga algumas ações do Executivo e o Vereador 
Nildo Antonio de Paiva informa que Paraguaçu será contemplado com uma verba para 
construção de mais uma creche. Por fim, o Edil Francis Feliciano Santos agradece o  
Secretário Municipal de Agricultura, Jadir Aparecido de Carvalho, pelo pronto 
atendimento aos seus pedidos, e novamente faz ponderações a Lei do Promatep e ao 
trabalho da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Ato contínuo, passa-se as 
Considerações Finais e o senhor presidente entrega o balancete do mês de julho de 
dois mil e treze aos vereadores. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente 
encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, 
que será realizada no dia 20 (vinte) de agosto de 2013 (dois mil e treze). As 
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discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de 
todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte de agosto do ano de dois mil e treze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna Livre e o 
Senhor Gilson Porto Prado e a Senhora Rosália Maria Ferreira, discursam sobre a 
prestação de contas do exercício de dois mil e doze e a atual situação financeira do 
município. Finalizada a explanação, fazem uso da palavra para manifestação todos os 
vereadores. A seguir o Expediente do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 304/2013 e do 
Projeto de Lei Nº. 028/2013, que “Altera a Lei Municipal Nº. 1911/2005, que cria e 
estrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Paraguaçu/MG, 
criando o FUNPREV e o FUNFIN”. A continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura 
dos Requerimentos: Nº. 198/2013 dos Vereadores Selmo José Silva, Francis Feliciano 
Santos, Rafael Gonçalves da Silva, Claudiney Gonçalves Camargo e Joaquim Alaerte 
Gonçalves, Nº. 199/2013 do Vereador Selmo José Silva e Nº. 200/2013 do Vereador 
Francis Feliciano Santos. Em discussão os requerimentos fazem uso da palavra para 
manifestação todos os Vereadores. Em votação são aprovados por unanimidade. Ainda 
dentro do Expediente dos Vereadores, o Edil Rafael Gonçalves da Silva parabeniza a 
Secretaria Municipal de Esportes pela realização de torneios, e ao mesmo tempo critica 
a mesma em virtude de pouca divulgação do Evento. Ainda com a palavra destaca a 
precária situação da iluminação das quadras e falhas na comunicação pertinente a 
secretaria da Câmara, onde na confecção da pauta da reunião do dia vinte de agosto 
de dois e mil e treze não haveria apresentação de requerimentos. O Vereador Selmo 
José Silva entrega aos nobres colegas as cartas de agradecimento dos alunos e 
diretoria da Escola Maria Antonieta Alvarenga e informa que a Associação do Bairro da 
Cachoeira realizará uma festa nos dias vinte e quatro e vinte e cinco de agosto de dois 
mil e treze, e todos estão convidados. Por fim, o Edil José Maria Ramos faz a leitura de 
um edital público Nº. 001/2013, o Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves agradece de 
coração o não atendimento de seu pedido (correção da entrada do Clube dos Trinta) e 
o Edil Francis Feliciano Santos pede ao Executivo para efetuar a limpeza do terreno de 
sua propriedade próximo a policlínica e informa que está em busca de soluções para 
colocação de radares no trevo do avião. Ato contínuo, passa-se as Considerações 
Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam 
os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 
27 (vinte e sete) de agosto de 2013 (dois mil e treze). As discussões na íntegra da 
sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta 
Casa.  
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ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e sete de agosto do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna Livre 
e o Senhor Elvio Nasser, discursa sobre a prestação de contas do exercício de dois mil 
e doze e a atual situação financeira do município. Finalizada a explanação, fazem uso 
da palavra para manifestação todos os vereadores. A seguir o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 305, 306 e 306/2013. A continuar o Expediente 
dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 201/2013 do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo, Nº. 202/2013 do Vereador Selmo José Silva, Nº. 203/2013 dos 
Vereadores Rafael Gonçalves da Silva e Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 206 e 
207/2013 do Vereador Rafael Gonçalves da Silva; Indicação Nº. 042/2013 dos 
Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo, Rafael Gonçalves da Silva e Nildo Antonio 
de Paiva; e Moções Nºs. 032, 033 e 034/2013 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves. 
Em discussão os requerimentos, a indicação e as moções fazem uso da palavra para 
manifestação os Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo, Selmo José Silva, Rafael 
Gonçalves da Silva e Marlon José Tomé. Em votação são aprovados por unanimidade. 
Ainda dentro do Expediente dos Vereadores, o Edil Claudiney Gonçalves Camargo 
novamente registra sua preocupação com a população carente do município e clama 
por ajuda dos Vereadores e Executivo. Com a palavra o Vereador Joaquim Alaerte 
Gonçalves alerta o líder do Executivo José Maria Ramos sobre uma possível troca do 
número da placa do carro que será leiloado. Na sequência agradece o Vereador Marlon 
José Tomé que atende de forma imediata os seus pedidos, e critica o Executivo por 
não enviar respostas aos seus questionamentos. O Vereador Francis Feliciano Santos 
comenta que fará novas sugestões para o trevo próximo a policlínica e realça o pouco 
aproveitamento das tribunas livres sobre a prestação de contas, onde as dúvidas 
permaneceram para muitos. Aproveita a oportunidade, e discorre que o Executivo está 
de forma inadequada pleiteando a aprovação de projetos de sua autoria em troca de 
outras contrapartidas. O Edil Selmo José Silva endossa as palavras do colega e reforça 
o absurdo da proposta do Executivo. Por fim o Vereador Marlon José Tomé faz a leitura 
de várias notícias do meio rural e informa que logo será realizado o trabalho de 
castração nos cães do município. Isto posto, passa-se ao Expediente de Terceiros: 
Leitura dos Ofícios: Nºs. 048, 049 e 050/2013 da Secretaria Municipal de Obras e Nº. 
018/2013 da Cosagua. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não 
havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 03 
(três) de setembro de 2013 (dois mil e treze). As discussões na íntegra da sessão 
encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia três de setembro do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna Livre 
e o Senhor Leandro da Silva, discursa sobre a situação do Terminal Rodoviário e seu 
entorno. Finalizada a explanação, fazem uso da palavra para manifestação os 
Vereadores Rafael Gonçalves da Silva, Joaquim Alaerte Gonçalves e José Maria 
Ramos. A seguir o Expediente do Executivo: Leitura do PROJETO DE LEI Nº. 
029/2013, que “Estima a receita e fixa as despesas do Município de Paraguaçu para o 
exercício de 2014” e do PROJETO DE LEI Nº. 030/2013, que “Dispõe sobre o Plano 
Plurianual para o quadriênio 2014-2017”. A continuar o Expediente dos Vereadores: 
Leitura dos Requerimentos: Nºs. 204 e 205/2013 dos Vereadores Claudiney Gonçalves 
Camargo, Rafael Gonçalves da Silva e Nildo Antonio de Paiva, Nº. 208/2013 do 
Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves, Nº. 209/2013 dos Vereadores Rafael Gonçalves 
da Silva e Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 210/2013 do Vereador Rafael Gonçalves 
da Silva e Nº. 211/2013 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão os 
requerimentos fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Em 
votação são aprovados por unanimidade. Ainda dentro do Expediente dos Vereadores, 
o Edil Claudiney Gonçalves Camargo pede atenção do Executivo para falta de 
medicamentos. Os Vereadores Francis Feliciano Santos, Nildo Antonio de Paiva e 
Marlon José Tomé discorrem sobre o trevo próximo a policlínica. Com a palavra o Edil 
Francis Feliciano Santos comenta o projeto sobre a taxa de iluminação pública, 
comunica que o requerimento do Senhor Marcos Paulo será lido na próxima reunião e 
informa que a Comissão de Infraestrutura e Urbanismo enviará um ofício ao Executivo 
requerendo providências para o trevo na avenida Doutor Domingos Conde. O Vereador 
Nildo Antonio de Paiva esclarece que houve atrasos na leitura de alguns requerimentos 
porque sua assinatura foi realizada fora do prazo. O Vereador Rafael Gonçalves da 
Silva informa que a Comissão de Educação, Saúde, Cultura e Meio Ambiente reuniu-se 
com a Senhora Rosa Maria de Araújo Dias Pimenta, Chefe da Divisão de Meio 
Ambiente, para debater vários assuntos, e um deles foi o Ribeirão do Carmo. O 
Vereador Marlon José Tomé tece comentários sobre a educação ambiental, informa a 
aprovação da construção imediata de 25 casas do Plano Nacional de Habitação Rural 
e comunica que está fazendo visitas a centros caninos para adquirir experiência. O Edil 
José Maria Ramos divulga a aquisição de uma nova ambulância para o município, 
obtida através de emendas do Deputado Carlos Melles. Por fim, os Vereadores Selmo 
José Silva e Joaquim Alaerte Gonçalves enaltecem um artigo do Jornal A Voz da 
Cidade e desaprovam a atual administração pelo trabalho realizado até o momento.    
Isto posto, passa-se a Ordem do Dia: Discussão e Votação em Turno Único do Parecer 
Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Intimação Nº. 12044/2013, 
Processo Nº. 872726, Exercício de 2011; do PROJETO DE LEI Nº. 024/2013, de 
autoria do Executivo, que “Autoriza o Fundo Previdenciário Municipal abrir crédito 
especial adicional e dá outras providências” e do PROJETO DE LEI Nº. 026/2013, de 
autoria do Executivo, que “Autoriza o Executivo Municipal abrir crédito especial 
adicional e dá outras providências”. O senhor presidente requer dos relatores da 
Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, Vereadores Marlon José 
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Tomé e Selmo José Silva, que proceda a leitura dos seus pareceres. Em discussão o 
Parecer e os Projetos fazem uso da palavra para manifestação os Vereadores Marlon 
José Tomé, Selmo José Silva, José Maria Ramos e Nildo Antonio de Paiva. 
Posteriormente, em votação nominal, de acordo com o inciso III, §3º, art. 253 do 
regimento interno, o Parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e os 
projetos são aprovados por unanimidade. Ato contínuo, passa-se as Considerações 
Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam 
os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 
10 (dez) de setembro de 2013 (dois mil e treze). As discussões na íntegra da sessão 
encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia dez de setembro do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente 
do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 321/2013. A continuar o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 212/2013 do Vereador Nildo Antonio de 
Paiva e Nºs. 213 a 216/2013 do Vereador Selmo José Silva; Indicação Nº. 043/2013 
dos Vereadores Marlon José Tomé e Francis Feliciano Santos; e Moções Nº. 035 e 
036/2013 do Vereador Rafael Gonçalves da Silva. Em discussão os requerimentos, a 
indicação e as moções fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. 
Em votação são aprovados por unanimidade. Ainda dentro do Expediente dos 
Vereadores, o Edil Joaquim Alaerte Gonçalves faz questionamentos aos vereadores 
José Maria Ramos e Marlon José Tomé. Os vereadores Francis Feliciano Santos e 
Joaquim Alaerte Gonçalves reclamam de respostas aos seus requerimentos. Com a 
palavra o Vereador Francis Feliciano Santos pede atenção ao Executivo para falta de 
remédios e um melhor agendamento de horários para os pacientes que necessitam do 
transporte público. O Edil Rafael Gonçalves da Silva relata o recebimento de uma 
resposta inadequada da Coordenadora Epidemiológica Municipal, senhora Rosinha da 
Silveira. O Vereador Nildo Antonio de Paiva destaca a desobediência dos motoristas ao 
semáforo e dos carros de som com o volume das propagandas. O Edil Marlon José 
Tomé enfatiza a sua atenção e dedicação ao Setor Rural. Por fim, o Vereador Selmo 
José Silva solicita ao líder do Executivo, José Maria Ramos, uma definição sobre o 
terreno que foi adquirido para a doação de lotes. Isto posto, passa-se ao Expediente 
de Terceiros: Leitura dos Ofícios Nº. 16.924/2013 do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais e Nº. 043/2013 da Secretaria Municipal de Saúde/Epidemiologia e do 
Convite da Prefeitura de Elói Mendes. Ato contínuo, passa-se as Considerações 
Finais e o senhor presidente entrega o balancete do mês de agosto/13 aos 
vereadores. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e 
ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada 
no dia 17 (dezessete) de setembro de 2013 (dois mil e treze). As discussões na íntegra 
da sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta 
Casa.  
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ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia dezessete de setembro do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente 
do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 329 e 332/2013. A continuar o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 217 e 219/2013 do Vereador Marlon 
José Tomé, Nº. 218/2013 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nº. 220/2013 dos 
Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Nildo Antonio de Paiva, Nºs. 221 e 
222/2013 do Vereador Rafael da Quadra, Nºs. 223 e 224/2013 do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo e Nº. 225/2013 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e  
Selmo José Silva; Indicação Nº. 044/2013 do Vereador Rafael da Quadra; e Moção Nº. 
037/2013 do Vereador Nildo Antonio de Paiva. Em discussão os requerimentos, a 
indicação e a moção fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. 
Em votação são aprovados por unanimidade. Ainda dentro do Expediente dos 
Vereadores, o Edil Marlon José Tomé divulga que visitou a cidade de Botelhos para 
trocar experiências sobre o trabalho desenvolvido com cães. Ainda com a palavra 
informa sua participação em uma reunião na ACIAP, onde o assunto tratado foi a 
aquisição de cursos profissionalizantes para algumas cidades da região, e 
Paraguaçu/MG foi contemplado com os cursos de pedreiro e corte e costura, e 
transmite um recado do Secretário Municipal de Agricultura, Jadir Aparecido de 
Carvalho, requerendo indicações de necessidades de colocação de mata-burro nas 
estradas rurais (públicas). O Vereador Claudiney Gonçalves Camargo parabeniza a 
compra de remédios pelo Executivo. O Edil Francis Feliciano comenta que também 
participou da reunião na ACIAP e aproveitou a oportunidade para conversar com o 
assessor do Deputado José Silva para requerer ajuda na obtenção de radares para o 
município. Na sequência destaca que o pedido de remédios tem que ser realizado na 
Secretaria Municipal de Saúde e que a Comissão de Educação, Saúde, Cultura e Meio 
Ambiente fez um convite a Secretária Municipal de Saúde para discorrem sobre o 
fornecimento de medicamentos. Por fim, parabeniza o requerimento feito pelo Edil 
Rafael Gonçalves da Silva e enfatiza a importância da sinalização do trânsito e 
colocação de eventuais travessias elevadas. O Vereador Rafael Gonçalves da Silva 
agradece a atenção da Secretária Municipal de Saúde, ressalta a importância da união 
dos vereadores em prol da obtenção dos radares e enfatiza a necessidade de uma 
fiscalização para manutenção da limpeza dos bueiros. O Edil José Maria Ramos 
responde questionamentos da reunião anterior, destacando que o terreno comprado 
pelo Executivo está sobre análise do Ministério Público, dessa forma 
providências serão tomadas somente após a conclusão da análise. Aproveita a 
oportunidade e informa a chegada de uma nova ambulância a Secretaria Municipal de 
Saúde e brinquedos para escola CEMEI, e requer ao senhor presidente que coloque 
em votação o envio de ofício parabenizando o senhor Idelfonso pela festa realizada 
para as crianças carentes. Em votação é aprovado por unanimidade. Por fim, o 
Vereador Selmo José Silva esclarece que o seu questionamento a respeito do 
terreno comprado pelo Executivo é sobre o que será realizado, ou melhor, qual a 
intenção da prefeitura para a utilização do referido terreno. Isto posto, passa-se ao 
Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios Nºs. 051 e 052/2013 da Secretaria 
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Municipal de Obras e Correspondência da Secretária Municipal de Planejamento. A 
seguir a Ordem do Dia: Votação para turno único do PROJETO DE LEI Nº. 018/2013, 
de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a doação de imóvel pertencente à 
municipalidade, para a empresa Elegance For Men Confecções Ltda. e dá outras 
providências”; do PROJETO DE LEI Nº. 019/2013, de autoria do Executivo, que 
“Dispõe sobre a doação de imóvel pertencente à municipalidade, para empresa 
Fortecon Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda, e dá outras providências”; 
do PROJETO DE LEI Nº. 022/2013, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a 
doação de imóvel pertencente à municipalidade, para a empresa Comércio e 
Confecções de Roupas Andrey Ltda e dá outras providências”; do PROJETO DE LEI 
Nº. 025/2013, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a doação de imóvel 
pertencente à municipalidade, para a empresa Indústria e Comércio de Condensadores 
Aramados Ltda, e dá outras providências”; e do PROJETO DE LEI Nº. 027/2013, de 
autoria do Vereador Selmo José Silva, que “Dá denominação de “Praça Juca Pipoca” à 
Praça situada entre o final das Ruas Marília Ribeiro Dias e Walter de São José Silva e 
Rua Benvinda Pereira, no Loteamento denominado Dona Zilda, define a sua extensão 
e dá outras providências”. O senhor presidente requer dos relatores da Comissão de 
Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, Vereadores Marlon José Tomé e 
Selmo José Silva, que procedam à leitura dos seus pareceres. Em discussão o os 
Projetos fazem uso da palavra para manifestação os Vereadores Marlon José Tomé, 
Selmo José Silva, José Maria Ramos, Joaquim Alaerte Gonçalves, Rafael da Quadra e 
Nildo Antonio de Paiva. Posteriormente, em votação nominal, de acordo com o inciso 
III, §3º, art. 253 do regimento interno, os projetos são aprovados por unanimidade. Ato 
contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o 
senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima 
reunião ordinária, que será realizada no dia 24 (vinte e quatro) de setembro de 2013 
(dois mil e treze). As discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma 
gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e quatro de setembro do ano de dois mil e treze, 
havendo número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem 
todos os vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da 
ata da reunião anterior, que é aprovada com ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 337, 339 e 348/2013. A continuar o 
Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Complementar Nº. 004/2013, de 
autoria da Mesa Diretora, que “Cria, no âmbito da Câmara Municipal de Paraguaçu, o 
cargo de Coordenador da Escola do Legislativo, e dá outras providências”; dos 
Requerimentos: Nºs. 226/2013 do Vereador Francis Feliciano Santos, Nº. 227/2013 de 
todos os Vereadores, Nº. 228/2013 do Vereador Nildo Antonio de Paiva e Nºs. 229 e 
230/2013 do Vereador Rafael da Quadra; e da Indicação Nº. 045/2013 do Vereador 
Nildo Antonio de Paiva. Em discussão os requerimentos e a indicação fazem uso da 
palavra para manifestação todos os Vereadores. Em votação são aprovados por 
unanimidade. Ainda dentro do Expediente dos Vereadores, o Edil Claudiney Gonçalves 
Camargo, Marlon José Tomé, Nildo Antonio de Paiva, Rafael Gonçalves da Silva, 
Francis Feliciano dos Santos e Selmo José Silva debatem o impasse existente acerca 
do terreno adquirido para doação de terrenos. O líder do Executivo, Vereador José 
Maria Ramos destaca que providências serão tomadas pela prefeitura somente após a 
manifestação do Ministério Público. Com a palavra o Vereador Claudiney Gonçalves 
Camargo agradece o Secretário de Obras, Wanderley Donizete Alves, pelo pronto 
atendimento as suas requisições. Os Vereadores Joaquim Alaerte Gonçalves e Selmo 
José Silva registram suas indignações com os horários praticados pelo transporte que 
leva os munícipes as cidades vizinhas para consultas médicas. O Vereador Marlon 
José Tomé esclarece que os cursos que foram contemplados para o município já estão 
em fase de andamento. Os Vereadores Nildo Antonio de Paiva e Francis Feliciano 
Santos discorrem a respeito do trevo próximo da policlínica, realçando que as suas 
requisições são com intuito de promover a redução de velocidade no local citado 
acima. O Vereador Nildo Antonio de Paiva informa que o município foi contemplado 
com uma retroescavadeira, fruto do trabalho desenvolvido pelo Deputado Odair Cunha, 
e agradece o Secretário Municipal de Agricultura, Jadir Aparecido de Carvalho. Por fim, 
o Vereador Selmo José Silva pede ao Vereador José Maria Ramos que interceda junto 
a Executivo, para que o mesmo remeta a esta Casa a planta da reforma do imóvel 
pertencente a Prefeitura, onde será construída uma Creche, na Colina São Marcos. Isto 
posto, passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 014/2013 da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Convite dos Irmãos do Sagrado Coração. Ato 
contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor 
presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião 
ordinária, que será realizada no dia 01 (primeiro) de outubro de 2013 (dois mil e treze). 
As discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de 
todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia primeiro de outubro do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 357 e 364/2013 e do Projeto de Lei Nº. 033/2013, 
que “Dispõe sobre a doação de imóveis pertencente à municipalidade, para a empresa 
Indústria e Comércio Maia & Maia Ltda, e dá outras providências”. A continuar o 
Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 034/2013, de autoria do 
Vereador Francis Feliciano Santos, que “Declara de Utilidade Pública Municipal a 
Associação de Jiu Jitsu de Paraguaçu e dá outras providências”; dos Requerimentos: 
Nºs. 231/2013 do Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Nildo Antonio de Paiva, 
Nº. 232/2013 do Vereador Rafael da Quadra e Nºs. 233 e 234/2013 do Vereador Selmo 
José Silva; da Indicação Nº. 046/2013 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo 
e Rafael da Quadra; e da Moção Nº. 038/2013 do Vereador Joaquim Alaerte 
Gonçalves. Em discussão os requerimentos, a indicação e a moção fazem uso da 
palavra para manifestação os Vereadores Nildo Antonio de Paiva, Claudiney Gonçalves 
Camargo, Marlon José Tomé, Joaquim Alaerte Gonçalves, Rafael da Quadra e Selmo 
José Silva. Em votação são aprovados por unanimidade. Ainda dentro do Expediente 
dos Vereadores, o Edil Claudiney Gonçalves Camargo questiona sobre a demora na 
doação de remédios na Policlínica Municipal. Em seguida, o vereador Rafael 
Gonçalves da Silva,criticou a demora na marcação das consultas e solicitou o conserto 
da Rua Doutor Alfredo Leite Júnior. Por sua vez, o vereador Francis Feliciano Santos, 
questiona a falta de comunicação entre a Assistência Social e a Secretaria da Saúde, 
bem como criticou a demora na doação de remédios. O vereador Joaquim Alaerte 
Gonçalves sugeriu a convocação da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretária 
Municipal da Assistência Social para que compareçam a esta Casa Legislativa. Na 
sequência, o vereador Marlon José Tomé, comunica a sua participação no Seminário 
de Proteção aos Cães, realizado em Pouso Alegre/MG; parabeniza a pessoa de Luiz 
Cláudio Ribeiro (Casquideo), pelo lançamento de seu primeiro CD; parabenizou, ainda, 
a Loja Maçônica Cavaleiros da Concórdia pela 4.ª edição do evento Comida de Boteco; 
parabenizou a Associação Terra do Marolo que em conjunto com José Renato 
Fressato, realizaram o evento Quatro Cantos, no Teatro Municipal de Paraguaçu; 
prestou informações acerca da Patrol que virá para Paraguaçu; parabenizou a 
Prefeitura Municipal pelos editais para a contratação de servidores públicos e, 
finalmente, parabenizou Luiz Regis da Costa Júnior, novo presidente da Associação 
Gantus Nasser. Por fim, o Edil Selmo José Silva, fez uma leitura de uma matéria em 
homenagem ao Dr. Túlio Vieira da Costa e, no fim ressaltou a importância do Dr.Túlio 
para nosso município. Ato contínuo, passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura dos 
Ofícios: Nºs. 054 a 061/2013 da Secretaria Municipal de Obras, Nº. 223/2013 da 
Secretaria Municipal de Saúde e S/N da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais.  
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Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 08 
(oito) de outubro de 2013 (dois mil e treze). As discussões na íntegra da sessão 
encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia oito de outubro do ano de dois mil e treze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 366 e 369/2013. A continuar o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 235 e 236/2013 do Vereador Nildo 
Antonio de Paiva, Nºs. 237 e 239/2013 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 
238/2013 dos Vereadores Nildo Antonio de Paiva, Claudiney Gonçalves Camargo, 
Joaquim Alaerte Gonçalves e Rafael da Quadra, Nº. 240/2013 do Vereador Rafael da 
Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 241 a 245/2013 do Vereador Selmo 
José Silva; Indicação Nº. 047/2013 de Todos os Vereadores; e Moções: Nº. 039/2013 
do Vereador Marlon José Tomé e Nº. 040/2013 do Vereador Joaquim Alaerte 
Gonçalves. Em discussão os requerimentos, a indicação e as moções fazem uso da 
palavra para manifestação todos os Vereadores. Em votação são aprovados por 
unanimidade. Ainda dentro do Expediente dos Vereadores, o Edil Joaquim Alaerte 
Gonçalves agradece o pronto atendimento do Secretário Municipal de Obras, 
Wanderley Donizete Alves. Os Vereadores Rafael da Quadra, Francis Feliciano Santos 
e Selmo José Silva, comentam a resposta do Executivo acerca do não envio de um 
servidor público para discorrer sobre o terreno adquirido pela Prefeitura, destacando 
novamente, que seria importante prestar esclarecimentos a população. Com a palavra 
os Vereadores Francis Feliciano Santos e Selmo José Silva discorrem sobre a 
manifestação realizada no recebimento de uma retroescavadeira. O Vereador Francis 
Feliciano Santos faz comentários sobre as possíveis causas da não liberação do 
loteamento Dona Zilda para construções. O Vereador Claudiney Gonçalves Camargo 
mais uma vez requer atenção do Executivo aos necessitados. O Vereador Marlon José 
Tomé relata que na sua concepção o Executivo fará o loteamento, e aproveita a 
oportunidade para parabenizar a prefeitura pela aquisição de veículos e da 
retroescavadeira. Ainda com a palavra comunica o sucesso nas inscrições dos cursos 
de corte e costura e de pedreiro. O Vereador Nildo Antonio de Paiva pede uma maior 
fiscalização pela Polícia Militar no semáforo. Por fim, o Vereador José Maria Ramos 
informa que estão abertos os editais de processo seletivo, com vagas para técnico em 
enfermagem, agente de combate a epidemia e agente comunitário de saúde, bem 
como registra a aquisição de veículos para saúde. Isto posto, passa-se ao Expediente 
de Terceiros: Leitura dos Convites: Arte de Compartilha, Exposição Pierre Fatosme e 
Jojuninho. A seguir a Ordem do Dia: Votação do Ofício Nº. 003/2013 da Comissão de 
Educação, Saúde, Cultura e Meio Ambiente e Votação para Primeiro Turno do 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 004/2013, de autoria da Mesa Diretora, que 
“Cria, no âmbito da Câmara Municipal de Paraguaçu, o cargo de Coordenador da 
Escola do Legislativo, e dá outras providências”. O senhor presidente requer do relator 
da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, Vereador Selmo José 
Silva, que proceda à leitura do seu parecer acerca do projeto. Em discussão o Ofício e 
o Projeto fazem uso da palavra para manifestação os Vereadores Marlon José Tomé, 
Selmo José Silva, José Maria Ramos, Joaquim Alaerte Gonçalves, Rafael da Quadra e 
Nildo Antonio de Paiva. Posteriormente, em votação nominal, de acordo com o inciso 
III, §3º, art. 253 do regimento interno, o ofício e o projeto são aprovados por 
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unanimidade. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais 
nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados 
para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 15 (quinze) de outubro de 
2013 (dois mil e treze). As discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma 
gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa.  
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ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia quinze de outubro do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada com ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente 
do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 385 e 386/2013; e dos Projetos de Leis: Nº. 
035/2013, que “Dispõe sobre a autorização para abertura de Créditos Adicionais 
Especiais e dá outras providências” e Nº. 036/2013, que “Dispõe sobre a autorização 
para abertura de Créditos Adicionais Suplementares e dá outras providências”. A 
continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 246/2013 
do Vereador Marlon José Tomé, Nº. 247/2013 do Vereador Claudiney Gonçalves 
Camargo e Nºs. 0248 e 249/2013 do Vereador Selmo José Silva; e Moção Nº. 041/2013 
do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves. Em discussão os requerimentos e a moção 
fazem uso da palavra para manifestação os Vereadores Marlon José Tomé, Claudiney 
Gonçalves Camargo e Selmo José Silva. Em votação são aprovados por unanimidade. 
Ainda dentro do Expediente dos Vereadores, os Edis Marlon José Tomé e Joaquim 
Alaerte Gonçalves registram a excelente organização da Jojuninho dois mil e treze, 
onde tem como coordenador do evento o Secretário Municipal de Esportes, Sydney 
Paulo da Silva. Na sequência parabeniza os senhores Paulo Augusto Silva, técnico da 
equipe do Corinthians e Ítalo Manzine, nadador do Pinheiros, que de forma exemplar 
proferiram uma palestra nesta Casa Legislativa aos atletas do Jojuninho. Ainda com a 
palavra comunica seu encontro com o Deputado Antonio Carlos Arantes, onde o 
mesmo obteve sucesso no pleito de uma verba no valor de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais), através da CONAB para ser aplicada na agricultura familiar. 
Por fim, aproveita a oportunidade e comunica: 1) uma Patrol e uma Carregadeira serão 
doados pelo Governo Estadual até no fim do ano; 02) uma Patrol será doada pelo 
Governo Federal ano que vem; 03) O Deputado Odair Cunha conquistou uma verba no 
valor de R$ 859.000,00 (oitocentos e cinqüenta mil reais) para construção da creche; 4) 
As pessoas que não obtiveram vagas novos de corte e costura e informática, podem 
aguardar, uma vez que novos cursos serão pleiteados. Os Vereadores Claudiney 
Gonçalves Camargo e Selmo José Silva reiteram mais uma vez a falta de preocupação 
do Executivo com as pessoas mais necessitadas, eis que o Vereador Selmo José 
Silva afirma que a Prefeitura não fez a doação de nenhuma cesta básica até o 
momento. O Vereador Selmo José Silva enfatiza a falta de respostas coerentes aos 
seus questionamentos e reforça que se os documentos requeridos estão nesta Casa 
Legislativa, serão avaliados. O Vereador Nildo Antonio de Paiva convida, em nome da 
Presidente da APAC, todos os vereadores para conhecer a instituição em Alfenas/MG. 
O Vereador Rafael da Quadra justifica que não fez requerimentos em virtude da 
convocação da Secretária Municipal de Saúde, Viviane Michele Schiabel, onde a 
mesma justificou sua ausência por compromissos previamente agendados. Aproveita 
sua fala e relata a necessidade de mais ações no setor da saúde. Os Vereadores Nildo 
Antonio de Paiva, Joaquim Alaerte Gonçalves e José Maria Ramos parabenizam todos 
os professores em face do Dia do Professor. O Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves 
enfatiza que fará averiguações a cerca de cobrança realizadas na área da saúde. Por 
fim, o Vereador José Maria Ramos comunica que estão abertos os editais de processo 
seletivo para o Unidade do SAMU que será inaugurada em Varginha/MG. Isto posto, 
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passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura das Correspondências do 
Departamento de Meio Ambiente e do Ofício Nº 235/2013 da Secretaria Municipal de 
Saúde. A seguir a Ordem do Dia: Votação para Turno Único do Ofício Nº. 004/2013 
da Comissão de Urbanismo e Infra Estrutura e do PARECER PRÉVIO DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 716.925/2004, PROCESSO Nº. 697.075, 
EXERCÍCIO DE 2004, de autoria do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS. O senhor presidente requer do relator da Comissão de Justiça, 
Finanças, Orçamento e Redação Final, Vereador Marlon José Tomé, que proceda à 
leitura do seu parecer acerca do parecer prévio. Em discussão o Ofício e o Parecer 
Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais fazem uso da palavra para 
manifestação os Vereadores Marlon José Tomé, Selmo José Silva, José Maria Ramos, 
Joaquim Alaerte Gonçalves, Rafael da Quadra e Nildo Antonio de Paiva. 
Posteriormente, em votação nominal, de acordo com o inciso III, §3º, art. 253 do 
regimento interno, o Ofício Nº. 004/2013 da Comissão de Urbanismo e Infra 
Estrutura e o PARECER PRÉVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 
716.925/2004, PROCESSO Nº. 697.075, EXERCÍCIO DE 2004, de autoria do 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, são aprovados por 
unanimidade. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais e o senhor presidente 
entre o balancete do mês de setembro de dois mil e treze aos vereadores. Não 
havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 22 
(vinte e dois) de outubro de 2013 (dois mil e treze). As discussões na íntegra da sessão 
encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. 
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ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e dois de outubro do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada com ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna Livre 
e o presidente convida o senhor, Camilo Campos Moreira, para fazer uso da palavra e 
discorrer sobre a Lei Municipal Nº. 2.220/2013, que dá denominação de “Praça Juca 
Pipoca”. Finalizada sua fala, fazem uso da palavra para manifestação os Vereadores 
Joaquim Alaerte Gonçalves, Marlon José Tomé, Selmo José Silva e José Maria 
Ramos. Ainda com a Tribuna Livre, o presidente convida a senhora, Viviane Michele 
Schiabel, Secretária Municipal de Saúde, e o senhor, Douglas Dias Moreira, prestador 
de serviço de Assessoria a Secretaria Municipal de Saúde, para fazerem uso da 
palavra e discorrerem sobre a saúde no município de Paraguaçu/MG. Finalizadas as 
falas, fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. A seguir o 
Expediente do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 390/2013 e do Projeto de Lei Nº. 
037/2013, que “Dá nova redação ao artigo 1º, da Lei Municipal Nº. 2.207, de 13 de 
junho de 2013 e dá outras providências”. A continuar o Expediente dos Vereadores: 
Leitura da Indicação Nº. 048/2013 dos Vereadores Rafael da Quadra, Nildo Antonio de 
Paiva e Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão a indicação, fazem uso da 
palavra para manifestação os Vereadores Rafael da Quadra, Selmo José Silva, Marlon 
José Tomé, Francis Feliciano Santos e José Maria Ramos. Em votação é aprovada por 
unanimidade. Ainda dentro do Expediente dos Vereadores, o Edil Marlon José Tomé 
faz a leitura de um convite para 5ª (quinta) Etapa da Audiência Pública do Plano 
Plurianual de Ação Governamental, que acontecerá no dia primeiro de novembro de 
dois mil e treze, no Teatro Municipal, a partir das nove horas. Isto posto, passa-se ao 
Expediente de Terceiros: Leituras dos Ofícios: Nº. 016/2013 da Secretaria Municipal 
de Agricultura, Nº. 340/2013 da CEMIG e Nº. 165/2013 do DNIT. Nesse passo, segue-
se com a Ordem do Dia: Votação do Requerimento de Urgência Nº. 250/2013 dos 
Vereadores Nildo Antonio de Paiva, Marlon José Tomé e José Maria Ramos. Com a 
palavra, o líder do Executivo, Vereador José Maria Ramos destaca que a aprovação do 
projeto requerido de urgência é de suma importância para obtenção da liberação CRP 
(Certidão de Regularidade Previdenciária) da Prefeitura. Em votação, o requerimento é 
aprovado por unanimidade. Na sequência, Votação para Turno Único do Projeto de Lei 
Nº. 028/2013, de autoria do Executivo, que “Altera a Lei Municipal 1911/2005, que cria 
e estrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Paraguaçu/MG, 
criando o FUNPREV e o FUNFIN”.  O senhor Presidente, de acordo com o art. 194 do 
Regimento Interno, uma vez aprovado o requerimento de urgência especial para 
projeto que não conte com parecer, tem por obrigação designar o relator especial e 
suspender a sessão, por até 30 (trinta) minutos, para que o relator possa elaborar o 
seu parecer escrito ou oral. Assim sendo, o senhor presidente designa como relator 
especial, o Vereador José Maria Ramos e suspende a sessão. Reinicia os trabalhos, 
presidente requer do Relator Especial, Vereador José Maria Ramos, que proceda à 
leitura do seu parecer. Em discussão o Projeto de Lei Nº. 028/2013 fazem uso da 
palavra para manifestação os Vereadores Marlon José Tomé e José Maria Ramos. 
Posteriormente, em votação nominal, de acordo com o inciso III, §3º, art. 253 do 
regimento interno, é aprovado por unanimidade. Ato contínuo, passa-se as 
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Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra 
a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será 
realizada no dia 29 (vinte e nove) de outubro de 2013 (dois mil e treze). As discussões 
na íntegra da sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na 
secretaria desta Casa. 
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ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e nove de outubro do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada com ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna Livre 
e o presidente convida o senhor, Milton Reis, Secretário Municipal de Administração, 
para fazer uso da palavra e discorrer sobre os planos do Executivo acerca do terreno 
adquiro pelo município, localizado próximo ao loteamento Jardim dos Ypês. Finalizada 
a fala, fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. A seguir o 
Expediente do Executivo: Leituras dos Ofícios Nºs. 391 e 393/2013. A continuar o 
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 251 e 252/2013 do 
Vereador Selmo José Silva, Nºs. 253, 254, 255 e 256/2013 dos Vereadores Claudiney 
Gonçalves Camargo e Rafael da Quadra e Nº. 257/2013 do Vereador Marlon José 
Tomé; e Moção Nº. 042/2013 do Vereador Joaquim Alaerte. Em discussão os 
requerimentos e a moção, fazem uso da palavra para manifestação os Vereadores 
Rafael da Quadra, Claudiney Gonçalves Camargo, Selmo José Silva, Marlon José 
Tomé, Francis Feliciano Santos e José Maria Ramos. Em votação são aprovados por 
unanimidade. Isto posto, passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura da 
Correspondência dos familiares do Senhor Paulo Roberto Saksida. Nesse passo, 
segue-se com a Ordem do Dia: Votação para Segundo Turno do Projeto de Lei 
Complementar Nº. 004/2013, de autoria da Mesa Diretora, que “Cria, no âmbito da 
Câmara Municipal de Paraguaçu, o cargo de Coordenador da Escola do Legislativo, e 
dá outras providências”.  O senhor Presidente requer do plenário a dispensa da leitura 
do parecer, uma vez que já fora lido em votação do primeiro turno. O requerimento é 
aprovado por unanimidade. Assim sendo, o presidente coloca o projeto em discussão e 
fazem uso da palavra para manifestação os Vereadores Marlon José Tomé e José 
Maria Ramos. Posteriormente, em votação nominal, de acordo com o inciso III, §3º, art. 
253 do regimento interno, é aprovado por unanimidade. Ato contínuo, passa-se as 
Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra 
a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será 
realizada no dia 05 (cinco) de novembro de 2013 (dois mil e treze). As discussões na 
íntegra da sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na 
secretaria desta Casa. 
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ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia cinco de novembro do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada com ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente 
do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 398/2013. A continuar o Expediente dos 
Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 038/2013, de autoria do Vereador José Maria 
Ramos, que “Dá denominação ao ‘Centro Esportivo Municipal’ situado no bairro Jardim 
Costa do Sol, nesta cidade de Paraguaçu/MG; dos Requerimentos: Nºs. 258 e 
259/2013 do Vereador Rafael da Quadra, Nºs. 260 a 262/2013 do Vereador Selmo José 
Silva e Nºs. 263/2013 (Retirado da pauta) e 264/2013 do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo; e Indicação Nº. 049/2013 do Vereador Marlon José Tomé. Em 
discussão os requerimentos e a indicação, fazem uso da palavra para manifestação 
todos os Vereadores. Isto posto, passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura da 
Carta Convoção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e dos Ofícios Nº. 
375/2013 da CEMIG e Nºs. 062 a 071/2013 da Secretaria Municipal de Obras. A seguir 
passa ao Tema Livre. O Edil Marlon José Tomé faz uso da palavra para discorrer 
sobre a Audiência Pública realizada no dia primeiro de novembro, no Teatro Municipal, 
pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tendo como Tema principal a 
Agricultura e destaca que foram apresentadas inúmeras propostas pelos Vereadores e 
demais presentes no evento. Ainda com palavra relata que foram desenvolvidos 
projetos em prol das associações rurais, os quais integrarão o Projeto Minas sem 
Fome. O Vereador Rafael da Quadra parabeniza a Secretaria Municipal de Esporte e 
seus colaboradores pela realização do torneio de futsal no bairro Colina São Marcos e 
pelo trabalho desenvolvido com o esporte, em especial o Voleibol Masculino e 
Feminino. Aproveita a oportunidade para reiterar obras de melhoria na Rua Doutor 
Alfredo Leite Junior e endossar o Projeto de Lei Nº. 038/2013, de autoria do Vereador 
José Maria Ramos. Nesse passo, segue-se com a Ordem do Dia: Votação para Turno 
Único do Projeto de Lei Nº. 033/2013, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a 
doação de imóveis pertencente à municipalidade, para a empresa Indústria e Comércio 
Maia & Maia Ltda, e dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 037/2013, de 
autoria do Executivo, que “Dá nova redação ao artigo 1º, da Lei Municipal Nº. 2.207, de 
13 de junho e dá outras providências”.  O senhor Presidente requer do Vereador Selmo 
José Silva, relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que 
faça a leitura dos seus pareceres. Finalizada a leitura, os projetos são colocados em 
discussão e fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. 
Posteriormente, em votação nominal, de acordo com o inciso III, §3º, art. 253 do 
regimento interno, são aprovados por unanimidade. Ato contínuo, passa-se as 
Considerações Finais e senhor presidente faz a leitura do convite da Audiência 
Pública da LOA 2014, que será realizada no dia 08 (oito) de novembro de dois mil e 
doze, às 19:00h, nesta Casa Legislativa. Não havendo mais nada a tratar, o senhor 
presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião 
ordinária, que será realizada no dia 12 (doze) de novembro de 2013 (dois mil e treze).  
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As discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de 
todos na secretaria desta Casa. 
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ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia doze de novembro do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente 
do Executivo: Leitura do Projeto de Lei Nº. 039/2013, que “Dispõe sobre a doação de 
imóvel pertencente à municipalidade, para a empresa Vestsim Indústria e Comércio de 
Roupas Ltda, e dá outras providências”, do Projeto de Lei Nº. 040/2013, que “Dá nova 
redação ao artigo 1º, da Lei Municipal 1.956, de 07 de abril de 2006 e dá outras 
providências” e do Substitutivo ao Projeto de Lei Nº. 036/2013, que “Dispõe sobre a 
autorização para abertura de Créditos Adicionais Suplementares e dá outras 
providências”. A continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: 
Nºs. 265 a 268/2013 do Vereador Rafael da Quadra, Nº. 269/2013 dos Vereadores 
Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 270/2013 do Vereador 
Claudiney Gonçalves Camargo; Indicações: Nº. 050/2013 do Vereador Marlon José 
Tomé e Nº. 051/2013 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e Moções: Nº. 
043/2013 dos Vereadores Marlon José Tomé e José Maria Ramos e Nº. 044/2013 do 
Vereador Marlon José Tomé. Em discussão os requerimentos, as indicações e as 
moções, fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Isto posto, 
passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 029/2013 da Cosagua e 
Correspondência da ACIAP. A seguir passa ao Tema Livre. O Edil Francis Feliciano 
Santos discorre sobre irregularidades na metragem da Avenida Euclides Rodrigues, no 
Loteamento Dona Zilda e requer ajuda dos vereadores para solucionar o problema. 
Ainda com palavra relata a lamentável situação da doação de remédios contínuos e 
cestas básicas. O Vereador Rafael da Quadra refaz pedido verbal ao Executivo para 
enviar a esta Casa Legislativa Projeto de Créditos Adicionais, onde deverá contemplar 
dotação orçamentária para o Transporte Público Municipal. Aproveita a oportunidade e 
destaca o descaso dos secretários municipais na participação da Audiência Pública da 
LOA. O Edil Joaquim Alaerte Gonçalves faz questionamentos sobre o trabalho de tapa 
buracos e melhorias na Rua da residência do Senhor Elão. Com a palavra o Vereador 
Claudiney Gonçalves Camargo agradece o transporte gratuito realizado pelo Vereador 
Francis da Van e novamente clama o apoio do Executivo em prol da locomoção para 
os doadores de sangue do município. Por fim, o Edil Selmo José Silva registra sua 
indignação acerca do fornecimento de remédios contínuos e da falta de vontade do 
Executivo em responder os questionamentos dos vereadores. Fecha sua fala, dizendo 
que ouviu boatos sobre o fechamento das Escolas Rurais, e enfatiza que será mais um 
erro da Prefeitura se os mesmos se transformarem em verdades. Nesse passo, segue-
se com a Ordem do Dia: Votação do Requerimento de Urgência Nº. 271/2013 dos 
Vereadores Nildo Antonio de Paiva, Marlon José Tomé e José Maria Ramos. Com a 
palavra, os líderes da Bancada, Vereadores José Maria Ramos e Selmo José Silva 
destaca que a aprovação do projeto é importante para recompor uma série de dotações 
orçamentárias. Em votação, o requerimento é aprovado por unanimidade. Na 
sequência Votação para Turno Único do Substitutivo ao Projeto de Lei Nº. 036/2013, 
de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a autorização para abertura de Créditos 
Adicionais Suplementares e dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 034/2013, 
de autoria do Vereador Francis Feliciano Santos, que “Declara de Utilidade Pública 
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Municipal a Associação de Jiu Jitsu de Paraguaçu e dá outras providências”. O senhor 
Presidente, de acordo com o art. 194 do Regimento Interno, uma vez aprovado o 
requerimento de urgência especial para projeto que não conte com parecer, tem por 
obrigação designar o relator especial e suspender a sessão, por até 30 (trinta) minutos, 
para que o relator possa elaborar o seu parecer escrito ou oral. Assim sendo, o senhor 
presidente designa como relator especial para o Substitutivo, o Vereador Selmo José 
Silva e suspende a sessão. Reiniciada a sessão, o senhor presidente requer do Relator 
Especial, Vereador Selmo José Silva, e do Relator da Comissão de Justiça, Finanças, 
Orçamento e Redação Final, Vereador Marlon José Tomé, que procedam à leitura dos 
seus pareceres. Em discussão o Substitutivo ao Projeto de Lei Nº. 036/2013 e o 
Projeto de Lei Nº. 034/2013 fazem uso da palavra para manifestação todos os 
Vereadores. Posteriormente, em votação nominal, de acordo com o inciso III, §3º, art. 
253 do regimento interno, são aprovados por unanimidade. Ato contínuo, passa-se as 
Considerações Finais e senhor presidente faz a leitura do convite da Escola Municipal 
Professor José Augusto e a entrega do Balancete do Mês de Outubro de dois mil e 
treze aos vereadores. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a 
sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será 
realizada no dia 19 (dezenove) de novembro de 2013 (dois mil e treze). As discussões 
na íntegra da sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na 
secretaria desta Casa. 
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ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia dezenove de novembro do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente 
do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 408 e 409/2013, do Projeto de Lei Nº. 041/2013, 
que “Autoriza a abertura de Crédito Especial Adicional visando a concessão de Auxílio 
Financeiro a Caixa Escolar Padre Piccinini e dá outras providências”, e do Substitutivo 
ao Projeto de Lei Nº. 035/2013, que “Dispõe sobre a autorização para abertura de 
Créditos Adicionais Especiais e dá outras providências”. A continuar o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 272/2013 do Vereador Nildo Antonio de 
Paiva, Nº. 273/2013 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo, Selmo José Silva, 
Joaquim Alaerte Gonçalves e Francis Feliciano Santos, Nº. 274/2013 do Vereador 
Rafael da Quadra, Nºs. 275, 276 e 277/2013 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves e 
Nºs. 278, 279 e 280/2013 do Vereador Selmo José Silva; Indicações: Nº. 052/2013 do 
Vereador Rafael da Quadra e Nº. 053/2013 do Vereador Marlon José Tomé; e Moções: 
Nº. 045/2013 do Vereador Marlon José Tomé e Nºs. 046 a 049/2013 do Vereador 
Joaquim Alaerte Gonçalves. Em discussão os requerimentos, as indicações e as 
moções, fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Isto posto, 
passa-se ao Tema Livre. O Edil Nildo Antonio de Paiva parabeniza a Diretoria do Lar 
Nossa Senhora Aparecida que realizou um almoço beneficente e discorre sobre o Dia 
Nacional da Consciência Negra. Com palavra o Vereador Rafael da Quadra parabeniza 
o colega Nildo pelas palavras e informa que as placas de sinalização foram colocadas 
próxima a residência do Senhor Elão, buscando sanar os problemas. O Edil Marlon 
José Tomé também parabeniza a fala do Vereador Nildo e relata visita de alguns 
vereadores ao Bairro do Mandaguari, onde puderam presenciar a demonstração de 
construção de fossas sépticas, uma parceria da Emater com a Prefeitura Municipal. 
Com a palavra o Edil Selmo José Silva questiona o Líder do Executivo sobre o 
fechamento das Escolas. O Vereador José Maria Ramos responde que a Prefeitura 
fará reuniões sobre o assunto, viabilizando o fechamento como alternativa para 
melhores desempenhos dos alunos. Por fim, o Vereador Selmo José Silva registra 
novamente seu protesto contra o fechamento das Escolas Rurais e destaca que, 
por culpa do Chefe do Poder Executivo Municipal – Sr. Evandro Barbosa Bueno, 
o Banco do Brasil não voltou a Paraguaçu. Ainda sobre o tema, afirma que tudo 
estava bem encaminhado para que a instituição voltasse, conforme Projeto de 
Lei nº 002/2012, sancionado no dia 10 de janeiro de 2012 e Edital de abertura de 
seleção externa 2012/001, Edital nº 01, Banco do Brasil de 12 de janeiro de 2012, 
onde, na página 16, consta a previsão de agência para o município de Paraguaçu, 
no ano de 2013; ressalta, ainda, o nobre Edil que o superintende regional de 
varejo do Banco do Brasil, Sr. Marco Túlio Santos Coutinho, visitou Paraguaçu, 
ocasião em que conheceu o espaço físico outrora destinado para o banco, 
ficando tudo registrado na edição nº 52 do Jornal “A Voz da Cidade”. O Vereador 
frisa que o superintendente informou à época que a reforma do prédio deveria 
começar em 60 ou 90 dias e que a agência poderia ser inaugurada em meados de 
2013. Nesse passo, segue-se com a Ordem do Dia: Votação do Requerimento de 
Urgência Nº. 281/2013 dos Vereadores Nildo Antonio de Paiva, Marlon José Tomé e 
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José Maria Ramos. Com a palavra, o líder da Bancada, Vereador José Maria Ramos 
destaca que a aprovação do projeto é importante para reforma da Quadra da COHAB e 
ajuda a Associação dos Agricultores Familiares do bairro da Grama. Em votação, o 
requerimento é aprovado por unanimidade. Na sequência Votação para Turno Único do 
Substitutivo ao Projeto de Lei Nº. 035/2013, de autoria do Executivo, que “Dispõe 
sobre a autorização para abertura de Créditos Adicionais Especiais e dá outras 
providências”. O senhor Presidente, de acordo com o art. 194 do Regimento Interno, 
uma vez aprovado o requerimento de urgência especial para projeto que não conte 
com parecer, tem por obrigação designar o relator especial e suspender a sessão, por 
até 30 (trinta) minutos, para que o relator possa elaborar o seu parecer escrito ou oral. 
Assim sendo, o senhor presidente designa como relator especial para o Substitutivo, o 
Vereador Marlon José Tomé e suspende a sessão. Reiniciada a sessão, o senhor 
presidente requer do Relator Especial, Vereador Marlon José Tomé, que proceda à 
leitura do seu parecer. Em discussão o Substitutivo ao Projeto de Lei Nº. 035/2013 
fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente, em 
votação nominal, de acordo com o inciso III, §3º, art. 253 do regimento interno, é 
aprovado por unanimidade. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais e o 
senhor presidente faz a leitura de vários convites e tece comentários acerca do Dia 
Nacional da Consciência Negra. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente 
encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, 
que será realizada no dia 26 (vinte e seis) de novembro de 2013 (dois mil e treze). As 
discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de 
todos na secretaria desta Casa. 
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ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e seis de novembro do ano de dois mil e treze, 
havendo número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem 
todos os vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da 
ata da reunião anterior, que é aprovada com ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 418/2013. A continuar o Expediente 
dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 282/2013 dos Vereadores Claudiney 
Gonçalves Camargo, Selmo José Silva, Joaquim Alaerte Gonçalves, Marlon José 
Tomé, Francis Feliciano Santos, Rafael da Quadra e Nildo Antonio de Paiva, Nº. 
283/2013 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nºs. 284 a 286/2013 do Vereador 
Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 287/2013 do Vereador Marlon José Tomé, Nºs. 288 
a 290/2013 do Vereador Rafael da Quadra, Nºs. 291 e 292/2013 do Vereador Joaquim 
Alaerte Gonçalves e Nº. 293/2013 do Vereador Selmo José Silva; e Indicação Nº. 
054/2013 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão os requerimentos 
e a indicação, fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Isto 
posto, passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura do Ofícios: Nº. 0392/2013 da 
CEMIG e Nºs. 075 a 078 e 080 a 085/2013 da Secretaria Municipal de Obras. A seguir 
passa-se ao Tema Livre. O Edil Claudiney Gonçalves Camargo relata a dificuldade de 
atendimentos em regiões vizinhas, onde são realizados exames de alta complexidade, 
uma vez que as consultas são marcadas em prazos longos e quando chega a data 
agendada muitas vezes não há veículos para transportar os munícipes. Com a palavra 
o Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves faz questionamentos acerca do fechamento 
das Escolas do Peneireiro e Ribeirão. Ainda com a palavra enfatiza novamente o 
descaso em relação ao transporte de pacientes para municípios vizinhos e reforça que 
seu trabalho é em prol dos interesses e bem estar da população. O Edil Rafael da 
Quadra tece comentários sobre respostas aos seus requerimentos, justifica sua 
ausência na participação do Evento realizado no Teatro, em comemoração ao Dia da 
Consciência Negra e agradece o Secretário Municipal de Agricultura, Jadir Aparecido 
de Carvalho, pela colocação de cascalho nas estradas rurais, em especial nos Bairros 
Escaramuça e Mandaguari. Por fim, ressalta a importância de melhoras na saúde e 
registra sua posição contrária ao fechamento das escolas rurais. Ato contínuo, passa-
se as Considerações Finais e o senhor presidente faz a leitura de vários convites e 
informa aos Vereadores que será realizada a Audiência Pública do PPA (Plano 
Plurianual) no dia 29 (vinte e nove) de novembro, as 19:00h, no plenário desta Casa. 
Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 03 
(três) de dezembro de 2013 (dois mil e treze). As discussões na íntegra da sessão 
encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. 
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ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia três de dezembro do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna Livre 
e o presidente convida o senhor Lucas Cândido e as senhoras Sandra Aparecida Pena 
Santos e Walderez Isabel Pena Pereira, para fazerem uso da palavra e discorrerem 
sobre a situação da Escola do Bairro do Peneireiro. Finalizada as falas, fazem uso da 
palavra para manifestação todos os Vereadores. Na sequência o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 433 e 437/2013 e do Projeto de Lei Complementar 
Nº. 005/2013, que “Dá nova redação e acrescenta dispositivos a Lei Complementar Nº. 
011/2005, que ‘Dispõe sobre a organização, a estrutura orgânica e os procedimentos 
da Administração do Município de Paraguaçu, alterada pela Lei Complementar Nº. 
030/2011, e dá outras providências’”. A continuar o Expediente dos Vereadores: 
Leitura do Projeto de Emenda Aditiva Nº.001/2013, ao Projeto de Lei Nº. 029/2013, 
que “Adiciona dispositivos e anexos ao Projeto de Lei Nº. 029/2013, que ‘Estima a 
receita e fixa a despesa do Município de Paraguaçu, para o exercício de 2014 e dá 
outras providências’”, do Projeto de Emenda Modificativa Nº. 001/2013, ao Projeto 
de Lei Nº. 029/2013, que “Altera dispositivos e anexos ao Projeto de Lei Nº. 029/2013, 
que ‘Estima a receita e fixa a despesa do Município de Paraguaçu, para o exercício de 
2014 e dá outras providências’” e dos Requerimentos: Nºs. 294 e 295/2013 do 
Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves, Nº. 296/2013 Retirado pelo autor, Nº. 297/2013 
do Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nº. 298/2013 do Vereador Claudiney Gonçalves 
Camargo, Nº. 299/2013 da Comissão de Educação, Saúde, Cultura e Meio Ambiente e 
Comissão de Urbanismo e Infraestrutura, Nº. 300/2013 dos Vereadores Selmo José 
Silva, Joaquim Alaerte Gonçalves, Claudiney Gonçalves Camargo e Francis Feliciano 
Santos, Nºs. 301 a 303/2013 do Vereador Selmo José Silva. Em votação os 
requerimentos são aprovados por unanimidade. Isto posto, passa-se ao Expediente de 
Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nº. 306/2013 da Secretaria Municipal de Saúde, Nº. 
029/2013 da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Nº. 
203/2013 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação e Nº. 
041/2013 da Fundação Hospitalar de Paraguaçu. Nesse passo, segue-se com a 
Ordem do Dia: Leitura do Requerimento de Urgência Especial Nº. 304/2013 de autoria 
de todos os Vereadores. Em votação, o requerimento é aprovado por unanimidade. Na 
sequência Votação para Primeiro Turno do Projeto de Emenda Aditiva Nº.001/2013, 
ao Projeto de Lei Nº. 029/2013, que “Adiciona dispositivos e anexos ao Projeto de Lei 
Nº. 029/2013, que ‘Estima a receita e fixa a despesa do Município de Paraguaçu, para 
o exercício de 2014 e dá outras providências’”, do Projeto de Emenda Modificativa 
Nº.001/2013, ao Projeto de Lei Nº. 029/2013, que “Altera dispositivos e anexos ao 
Projeto de Lei Nº. 029/2013, que ‘Estima a receita e fixa a despesa do Município de 
Paraguaçu, para o exercício de 2014 e dá outras providências’”, do Projeto de Lei Nº. 
029/2013, de autoria do Executivo, que “Estima a receita e fixa as despesas do 
Município de Paraguaçu para o Exercício de 2014” e do Projeto de Lei Nº. 030/2013, 
de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 
2014-2017”. O senhor Presidente, de acordo com o art. 194 do Regimento Interno, 
uma vez aprovado o requerimento de urgência especial para projeto que não conte 
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com parecer, tem por obrigação designar o relator especial e suspender a sessão, por 
até 30 (trinta) minutos, para que o relator possa elaborar o seu parecer escrito ou oral. 
Assim sendo, o senhor presidente designa como relator especial para o Projeto de 
Emenda Aditiva Nº. 001/2013, ao Projeto de Lei Nº. 029/2013 e o Projeto de 
Emenda Modificativa Nº. 001/2013, ao Projeto de Lei Nº. 029/2013, o Vereador José 
Maria Ramos e suspende a sessão. Reiniciada a sessão, o senhor presidente requer 
do Relator Especial, Vereador José Maria Ramos, e dos Relatores da Comissão de 
Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, Vereadores Marlon José Tomé e 
Selmo José Silva, que procedam à leitura dos seus pareceres. Em discussão os  
Projetos faz uso da palavra para manifestação o Vereador Selmo José Silva. 
Posteriormente, em votação nominal, de acordo com o inciso III, §3º, art. 253 do 
regimento interno, são aprovados por unanimidade. Ato contínuo, passa-se as 
Considerações Finais e senhor presidente faz a leitura de vários convites. Não 
havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 10 
(dez) de dezembro de 2013 (dois mil e treze). As discussões na íntegra da sessão 
encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. 
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ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia dez de dezembro do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna Livre 
e o presidente convida a senhora Kelly Franco Freitas Silva, para fazer uso da palavra 
e discorrer sobre a situação da Escola do Bairro do Ribeirão. A seguir o senhor 
presidente convida as senhoras Rosemeire Aparecida Ferreira e Silvia de Lima 
Gonçalves para fazerem uso da palavra e discorrerem sobre assuntos referentes à 
empresa Cosagua e a atual Administração de Paraguaçu. Finalizada as Tribunas, 
fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Na sequência o 
Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 441, 446 e 447/2013, do Projeto de 
Lei Nº. 042/2013, que “Dispõe sobre a doação de imóvel pertencente à municipalidade, 
para a empresa Jhordine Confecções Ltda ME, e dá outras providências” e do Projeto 
de Lei Nº. 043/2013, que “Estabelece diretrizes para a Política Municipal de Turismo, 
altera o Conselho Municipal de Turismo, cria o Fundo Municipal de Turismo e dá outras 
providências”. A continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: 
Nº. 305/2013 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 306/2013 dos 
Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Nildo Antonio de Paiva, Nº. 307/2013 do 
Vereador Selmo José Silva e Nº. 308/2013 dos Vereadores Joaquim Alaerte 
Gonçalves, Selmo José Silva e Claudiney Gonçalves Camargo; e Moções Nºs. 050 e 
051/2013 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves. Em votação os requerimentos e as 
moções são aprovados por unanimidade. Isto posto, passa-se ao Expediente de 
Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 030/2013 da Cosagua e Convite da Emater. Nesse 
passo, segue-se com a Ordem do Dia: Leitura do Requerimento de Urgência Especial 
Nº. 309/2013 de autoria de todos os Vereadores. Em votação, o requerimento é 
aprovado por unanimidade. Na sequência Votação para Turno Único do Projeto de Lei 
Nº. 043/2013, de autoria do Executivo, que “Estabelece diretrizes para a Política 
Municipal de Turismo, altera o Conselho Municipal de Turismo, cria o Fundo Municipal 
de Turismo e dá outras providências”, do Projeto de Lei Nº. 041/2013, de autoria do 
Executivo, que “Autoriza a abertura de Crédito Especial Adicional visando a concessão 
de Auxílio Financeiro a Caixa Escolar Padre Piccinini e dá outras providências”, do 
Projeto de Lei Nº. 040/2013, de autoria do Executivo, que “Dá nova redação ao artigo 
1º, da Lei Municipal 1.956, de 07 de abril de 2006 e dá outras providências”, do Projeto 
de Lei Nº. 039/2013, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a doação de imóvel 
pertencente à municipalidade, para a empresa Vestsim Indústria e Comércio de 
Roupas Ltda, e dá outras providências”, do Projeto de Lei Nº. 038/2013, de autoria do 
Vereador José Maria Ramos, que “Dá denominação ao ‘Centro Esportivo Municipal’ 
situado no bairro Jardim Costa do Sol, nesta cidade de Paraguaçu/MG” e do 
Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar Nº. 002/2013, de autoria do Executivo, 
que “Altera a Lei Complementar Nº. 005/2002, que ‘Institui a Contribuição de 
Iluminação Pública, e dá outras providências, no âmbito do Município de Paraguaçu”. O 
senhor Presidente, de acordo com o art. 194 do Regimento Interno, uma vez aprovado 
o requerimento de urgência especial para projeto que não conte com parecer, tem por 
obrigação designar o relator especial e suspender a sessão, por até 30 (trinta) minutos, 
para que o relator possa elaborar o seu parecer escrito ou oral. Assim sendo, o senhor 
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presidente designa como relator especial para o Projeto de Lei Nº. 043/2013, o 
Vereador José Maria Ramos e suspende a sessão. Reiniciada a sessão, o senhor 
presidente requer do Relator Especial, Vereador José Maria Ramos, e dos Relatores 
da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, Vereadores Marlon 
José Tomé e Selmo José Silva, que procedam à leitura dos seus pareceres. Em 
discussão os Projetos fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. 
Posteriormente, em votação nominal, de acordo com o inciso III, §3º, art. 253 do 
regimento interno, são aprovados por unanimidade, com exceção do Substitutivo ao 
Projeto de Lei Complementar Nº. 002/2013 que foi reprovado por 05 (cinco) votos 
dos Vereadores Francis Feliciano Santos, Selmo José Silva, Claudiney Gonçalves 
Camargo, Joaquim Alaerte Gonçalves e Rafael da Quadra contra 04 (quatro) votos dos 
Vereadores José Maria Ramos, José Rafael de Souza, Marlon José Tomé e Nildo 
Antonio de Paiva. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais e senhor 
presidente faz a leitura de vários convites. Não havendo mais nada a tratar, o senhor 
presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a última reunião 
ordinária, que será realizada no dia 17 (dezessete) de dezembro de 2013 (dois mil e 
treze). As discussões na íntegra da sessão encontram-se em forma gravada, à 
disposição de todos na secretaria desta Casa. 
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ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia dezessete de dezembro do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada com ressalvas. Na sequência o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 454, 455 e 457/2013, do Substitutivo ao Projeto de 
Lei Nº. 031/2013, que “Atualiza planta de valores imobiliários para fins de lançamento 
de IPTU, e dá outras providências”. A continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura 
do Projeto de Lei Nº. 044/2013, de autoria da Mesa Diretora, que “Concede gratificação 
aos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo Municipal” e dos 
Requerimentos: Nº. 310/2013 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 
311/2013 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Rafael da Quadra e Nº. 
312/2013 do Vereador Nildo Antonio de Paiva. Em votação os requerimentos são 
aprovados por unanimidade. Isto posto, passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura 
dos Convites da PNAIC e da Fundação Lar Criança Feliz; das Correspondências do 
PSF Colina e da APAE; e dos Ofícios NºS. 211, 212, 214 E 215/2013 da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação e NºS. 083 a 098/2013 da 
Secretaria Municipal de Obras. A seguir o Tema Livre. Com a palavra o Edil Marlon 
José Tomé anuncia com a alegria a chegada da Patrol e da Escavadeira e a finalização 
dos cursos de corte costura e pedreiros. Ainda com a palavra agradece os Secretários 
de Obra e Agricultura, Wanderley e Jadir, pelo trabalho de cascalhamento e sucesso 
da realização dos cursos citados acima e a Vigilância Sanitária que de forma eficaz 
analisa as águas das minas do município. Por fim, parabeniza a EMATER pelo trabalho 
desempenhado e deseja um excelente fim de anos a todos, acompanhado pelos votos 
dos Vereadores Nildo Antonio de Paiva, José Maria Ramos e Joaquim Alaerte 
Gonçalves. Na seqüência o Vereador Selmo José Silva registra o mau tratamento aos 
pacientes oncológicos realizado pela atual administração e pede ao Executivo a 
ornamentação da praça para o fim de ano. Com a palavra o Vereador Joaquim Alaerte 
Gonçalves endossa a fala do Edil Selmo José Silva e destaca a falta de boa vontade 
nos atendimentos aos pacientes que necessitam de fisioterapia. O Vereador Francis 
Feliciano Santos enfatiza o não atendimento do Executivo as suas requisições e 
pondera que é estritamente contra o reajuste do IPTU. Por fim, o Edil Rafael da Quadra 
tece comentários sobre a importância da realização de determinados requerimentos e 
do protejo que reajusta o IPTU. Nesse passo, segue-se com a Ordem do Dia: Votação 
para Turno Único do Projeto de Lei Nº. 042/2013, que “Dispõe sobre a doação de 
imóvel pertencente à municipalidade, para a empresa Jhordine Confecções Ltda ME, e 
dá outras providências”. O senhor presidente requer do Relator da Comissão de 
Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, Vereador Selmo José Silva, que 
proceda à leitura do seu parecer. Em discussão o Projeto faz uso da palavra para 
manifestação todos os Vereadores. Posteriormente, em votação nominal, de acordo 
com o inciso III, §3º, art. 253 do regimento interno, são aprovados por unanimidade.  
 
 
 
 
 



Sede da Câmara Municipal de Paraguaçu, Rua José Bueno, 20. 82 

Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o 
senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a reunião 
extraordinária, que será realizada no dia 19 (dezenove) de dezembro de 2013 (dois mil 
e treze), as 19:00 (dezenove) horas. As discussões na íntegra da sessão encontram-se 
em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. 
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ATA DA 02ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia dezenove de dezembro do ano de dois mil e treze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente 
dos Vereadores: Leitura da Moção Nº. 052/2013 dos Vereadores Joaquim Alaerte 
Gonçalves e Marlon José Tomé. Em discussão faz uso da palavras os mesmos. 
Posteriormente em votação é aprovada por unanimidade. Isto posto, passa-se a 
Ordem do Dia: Votação para Segunto Turno do Projeto de Emenda Aditiva 
Nº.001/2013, ao Projeto de Lei Nº. 029/2013, que “Adiciona dispositivos e anexos ao 
Projeto de Lei Nº. 029/2013, que ‘Estima a receita e fixa a despesa do Município de 
Paraguaçu, para o exercício de 2014 e dá outras providências’”, do Projeto de 
Emenda Modificativa Nº.001/2013, ao Projeto de Lei Nº. 029/2013, que “Altera 
dispositivos e anexos ao Projeto de Lei Nº. 029/2013, que ‘Estima a receita e fixa a 
despesa do Município de Paraguaçu, para o exercício de 2014 e dá outras 
providências’”, do Projeto de Lei Nº. 029/2013, de autoria do Executivo, que “Estima a 
receita e fixa as despesas do Município de Paraguaçu para o Exercício de 2014” e do 
Projeto de Lei Nº. 030/2013, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre o Plano 
Plurianual para o quadriênio 2014-2017” e Votação para Turno Único do Substitutivo 
ao Projeto de Lei Nº. 031/2013, de autoria do Executivo, que “Atualiza planta de 
valores imobiliários para fins de lançamento de IPTU, e dá outras providências” e do 
Projeto de Lei Nº. 044/2013, de autoria da Mesa Diretora, que “Concede gratificação 
aos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo Municipal”. O senhor 
Presidente, em consulta ao plenário, dispensa a leitura dos pareceres dos projetos em 
votação em segundo turno, e requer dos Relatores da Comissão de Justiça, Finanças, 
Orçamento e Redação Final, Vereadores Marlon José Tomé e Selmo José Silva, que 
procedam à leitura dos seus pareceres, referentes ao Substitutivo ao Projeto de Lei 
Nº. 031/2013 e Projeto de Lei Nº. 044/2013. Em discussão os Projetos fazem uso da 
palavra para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente, em votação nominal, 
de acordo com o inciso III, §3º, art. 253 do regimento interno, são aprovados por 
unanimidade, com exceção do Substitutivo ao Projeto de Lei Nº. 031/2013, de 
autoria do Executivo, que “Atualiza planta de valores imobiliários para fins de 
lançamento de IPTU, e dá outras providências”, que foi aprovado por 05 (cinco) votos a 
favor dos Vereadores José Maria Ramos, José Rafael de Souza, Marlon José Tomé, 
Rafael da Quadra e Nildo Antonio de Paiva, e 04 (quatro) votos contra dos Vereadores 
Francis Feliciano Santos, Selmo José Silva, Claudiney Gonçalves Camargo e Joaquim 
Alaerte Gonçalves. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais e senhor 
presidente faz a entrega do balancete do mês de novembro de dois mil e treze. Não 
havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 04 
(quatro) de fevereiro de 2014 (dois mil e quatorze). As discussões na íntegra da sessão 
encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. 
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