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ATA DA 01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezesseis horas do dia vinte e dois de janeiro do ano de dois mil e quatorze, 
havendo número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem 
todos os vereadores. Inicia-se a pauta com a Ordem do Dia: Discussão e votação em 
Turno Único dos PROJETOS DE LEIS: Nº. 001/2014, de autoria do Executivo, que 
“Concede revisão geral e anual das remunerações dos servidores públicos municipais 
e dá outras providências”, Nº. 003/2014, de autoria da Mesa Diretora, que “Concede 
revisão geral anual e aumento real aos vencimentos dos servidores do Poder 
Legislativo Municipal” e Nº. 004/2014, de autoria da Mesa Diretora, que “Concede a 
revisão geral anual aos agentes políticos do Município de Paraguaçu, Estado de Minas 
Gerais”. O senhor presidente, de acordo com art. 194 do Regimento Interno, designa 
como relator especial, o Vereador José Maria Ramos, uma vez que os projetos citados 
acima não contavam com parecer. Dessa forma, a sessão é suspensa pelo prazo de 
até 30 (trinta) minutos para a elaboração dos pareceres escrito ou oral. Retomada a 
sessão, o senhor presidente requer do relator especial, Vereador José Maria Ramos, 
que proceda a leitura dos seus pareceres. Em discussão os projetos 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, os Projetos Nºs. 001 e 
003/2014 são aprovados por unanimidade e o Projeto Nº. 004/2014 é aprovado por 
cinco votos a favor (Vereadores José Maria Ramos, Rafael da Quadra, Marlon José 
Tomé, Nildo Antonio de Paiva e José Rafael de Souza), versus quatro votos contra 
(Vereadores Selmo José Silva, Francis Feliciano Santos, Claudiney Gonçalves 
Camargo e Joaquim Alaerte Gonçalves). 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 primeira reunião ordinária, da 2ª sessão Legislativa, 
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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ATA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia quatro de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, 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. Na sequência o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 030 e 033/2014 e dos Projetos de Leis: Nº. 

002/2014, que “Altera dispositivos da Lei Nº. 2.126/2010 e dá outras providências”, Nº. 
005/2014, que “Institui Prêmio de Produtividade destinado aos servidores públicos municipais 
integrantes das Equipes de Atenção Primária à Saúde” e Nº. 006/2014, que “Autoriza o 
Executivo a conceder subvenção social à Associação das Damas de Caridade e abre Crédito 

Especial Adicional”. A continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura dos 
Requerimentos: Nºs. 001 a 010/2014 do Vereador Selmo José Silva, Nºs. 011 a 
013/2014 do Vereador Rafael da Quadra, Nº. 014/2014 do Vereador Francis Feliciano 
Santos, Nº. 015/2014 dos Vereadores Francis Feliciano Santos e Joaquim Alaerte 
Gonçalves, Nº. 016/2014 dos Vereadores Francis Feliciano Santos e Claudiney; e da 
Moção Nº. 001/2014 do Vereador José Maria Ramos. Em discussão, os requerimentos 
e a moção, fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. 
Posteriormente em votação, são aprovados por unanimidade. A seguir o Expediente 
de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 001/2014 da Escola Estadual Padre Piccinini. 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 fevereiro de 2014 (dois mil e quatorze), 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 ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia onze de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, 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. Na sequência o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 025 e 026/2014 do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo, Nºs. 027, 028 e 029/2014 do Vereador Rafael da Quadra, Nº. 
030/2014 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nºs. 031 e 033/2014 dos Vereadores 
Claudiney Gonçalves Camargo, Selmo José Silva, Francis Feliciano Santos e Joaquim 
Alaerte Gonçalves, Nº. 032/2014 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo, 
Francis Feliciano Santos e Selmo José Silva e Nº. 034/2014 do Vereador Francis 
Feliciano Santos; das Indicações: Nº. 001/2014 do Vereador Claudiney Gonçalves 
Camargo, Nº. 002/2014 do Vereador Rafael da Quadra e Nºs. 003 e 004/2014 do 
Vereador Selmo José Silva; e das Moções: Nºs. 002 a 007/2014 do Vereador Joaquim 
Alaerte Gonçalves e Nº. 008/2014 dos Vereadores Joaquim Alaerte Gonçalves e 
Marlon José Tomé. Em discussão, os requerimentos, as indicações e a moções, fazem 
uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em votação, 
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 18 (dezoito) de fevereiro de 2014 (dois mil e quatorze), 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 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia dezoito de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, 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. Na sequência o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 036 a 049/2014. A continuar o Expediente dos 
Vereadores: Leitura do Projeto de Emenda Supressiva Nº. 001/2014, ao Projeto de Lei 
Nº. 002/2014, de autoria dos Vereadores Rafael da Quadra, Nildo Antonio de Paiva, 
Marlon José Tomé e José Maria Ramos, que “Suprime norma legal do Projeto de Lei 
Nº. 002/2014, que ‘Altera dispositivos da Lei Nº. 2126/2010, e dá outras providências’” 
e do Projeto de Emenda Modificativa Nº. 001/2014, ao Projeto de Lei Nº. 002/2014, de 
autoria dos Vereadores Rafael da Quadra, Nildo Antonio de Paiva, Marlon José Tomé e 
José Maria Ramos, que “Modifica e revoga normas legais do Projeto de Lei Nº. 
002/2014, que ‘Altera dispositivos da Lei Nº. 2126/2010, e dá outras providências’”; dos 
Requerimentos: Nº. 035/2014 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nºs. 036 e 049/2014 
do Vereador Selmo José Silva, Nºs. 037 e 038/2014 dos Vereadores Claudiney 
Gonçalves Camargo, Francis Feliciano Santos e Selmo José Silva, Nº. 039/2014 dos 
Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo, Francis Feliciano Santos, Selmo José 
Silva e Rafael da Quadra, Nºs. 040 a 043/2014 do Vereador Claudiney Gonçalves 
Camargo, Nº. 044/2014 do Vereador Rafael da Quadra e Nºs. 045 a 048/2014 do 
Vereador Francis Feliciano Santos; e das Indicações: Nº. 005/2014 do Vereador Nildo 
Antonio de Paiva e Nº. 006/2014 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo, Nildo 
Antonio de Paiva e Joaquim Alaerte Gonçalves. Em discussão, os requerimentos e as 
indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. 
Posteriormente em votação, são aprovados por unanimidade. A seguir o Expediente 
de Terceiros: Leitura dos Ofícios Nº. 928/2014 do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais e Nº. 005/2014 da Cosagua e do Convite do Secretário de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Zé Silva. Isto posto, passa-se 
a Ordem do Dia: Leitura dos Requerimentos de Urgência Especial Nºs. 050 e 051/2014 
dos Vereadores Marlon José Tomé, José Maria Ramos e Nildo Antonio de Paiva. Em 
Votação são aprovados por unanimidade. Na sequência Votação para Turno Único do 
Projeto de Emenda Supressiva Nº. 001/2014, ao Projeto de Lei Nº. 002/2014, de 
autoria dos Vereadores Rafael da Quadra, Nildo Antonio de Paiva, Marlon José Tomé e 
José Maria Ramos, que “Suprime norma legal do Projeto de Lei Nº. 002/2014, que 
‘Altera dispositivos da Lei Nº. 2126/2010, e dá outras providências’”, do Projeto de 
Emenda Modificativa Nº. 001/2014, ao Projeto de Lei Nº. 002/2014, de autoria dos 
Vereadores Rafael da Quadra, Nildo Antonio de Paiva, Marlon José Tomé e José Maria 
Ramos, que “Modifica e revoga normas legais do Projeto de Lei Nº. 002/2014, que 
‘Altera dispositivos da Lei Nº. 2126/2010, e dá outras providências’”, do Projeto de Lei 
Nº. 002/2014, de autoria do Executivo, que “Altera dispositivos da Lei Nº. 2.126/2010 e 
dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 006/2014, de autoria do Executivo, que 
“Autoriza o Executivo a conceder subvenção social à Associação das Damas de 
Caridade e abre Crédito Especial Adicional”. 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 
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seu parecer escrito ou oral. Assim sendo, o senhor presidente designa como relator 
especial para os Projetos, o Vereador Selmo José Silva e suspende a sessão. 
Reiniciada a sessão, o Senhor Presidente coloca em apreciação do Plenário, de acordo 
com o § 3º, do Art. 254 do Regimento Interno, o pedido de adiamento da Votação do 
Projeto de Emenda Supressiva Nº. 001/2014, ao Projeto de Lei Nº. 002/2014, do 
Projeto de Emenda Modificativa Nº. 001/2014, ao Projeto de Lei Nº. 002/2014 e do 
Projeto de Lei Nº. 002/2014. Em votação o pedido é aprovado por unanimidade. Nesse 
passo 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, 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 extraordinária, que 
será realizada no dia 20 (vinte) de fevereiro de 2014 (dois mil e quatorze), as 14:00 
(quatorze) 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 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às quatorze horas do dia vinte de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. Inicia-se a pauta com a Ordem do Dia: Discussão e votação em Turno 
Único do Projeto de Emenda Supressiva Nº. 001/2014, ao Projeto de Lei Nº. 002/2014, 
de autoria dos Vereadores Rafael da Quadra, Nildo Antonio de Paiva, Marlon José 
Tomé e José Maria Ramos, que “Suprime norma legal do Projeto de Lei Nº. 002/2014, 
que ‘Altera dispositivos da Lei Nº. 2126/2010, e dá outras providências’”, do Projeto de 
Emenda Modificativa Nº. 001/2014, ao Projeto de Lei Nº. 002/2014, de autoria dos 
Vereadores Rafael da Quadra, Nildo Antonio de Paiva, Marlon José Tomé e José Maria 
Ramos, que “Modifica e revoga normas legais do Projeto de Lei Nº. 002/2014, que 
‘Altera dispositivos da Lei Nº. 2126/2010, e dá outras providências’”, do Projeto de 
Emenda Modificativa Nº. 002/2014, ao Projeto de Lei Nº. 002/2014, de autoria de 
Todos os Vereadores, que “Modifica normas legais do Projeto de Lei Nº. 002/2014, que 
‘Altera dispositivos da Lei Nº. 2126/2010, e dá outras providências’” e do Projeto de Lei 
Nº. 002/2014, de autoria do Executivo, que “Altera dispositivos da Lei Nº. 2.126/2010 e 
dá outras providências”. O senhor presidente, de acordo com art. 194 do Regimento 
Interno, designa como relator especial, o Vereador Selmo José Silva, e requer que o 
mesmo faça a leitura do seu parecer. 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. 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, da 2ª sessão Legislativa, que será realizada no dia 25 
(vinte e cinco) 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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ATA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e cinco de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, 
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. Na sequência o Expediente do 
Executivo: Leitura do Ofício Nº. 058/2014 e do Projeto de Lei Nº. 007/2014, que “Dá 
nova redação aos artigos 1º e 2º da Lei Nº. 2.171, de 26 de dezembro de 2011, e abre 
Crédito Adicional Especial”. A continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura dos 
Requerimentos: Nºs. 052, 057 e 058/2014 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, 
Nº. 053/2014 do Vereador Marlon José Tomé, Nº. 054/2014 do Vereador Francis 
Feliciano Santos, Nº. 055/2014 dos Vereadores Francis Feliciano Santos e Selmo José 
Silva e Nºs. 056, 059 e 060/2014 do Vereador Selmo José Silva; e da Indicação: Nº. 
007/2014 do Vereador Rafael da Quadra. Em discussão, os requerimentos e a 
indicação, fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. 
Posteriormente em votação, são aprovados por unanimidade. A seguir o Tema Livre: 
Com a palavra o Vereador Selmo José Silva faz a leitura de algumas perguntas e 
respostas do Prefeito Municipal, Evandro Barbosa Bueno, referente a uma entrevista 
concedida ao Jornal A Voz da Cidade. Aproveita a oportunidade e destaca ser contrário 
aos posicionamentos do Prefeito, relatados na entrevista acima citada. Por fim, enfatiza 
que respostas vindas do Executivo sobre determinados questionamentos, testam a 
capacidade mental dos Vereadores e não são coerentes com a verdade. Ato contínuo 
passa-se as Considerações Finais e o senhor presidente entrega aos vereadores o 
balancete do mês de janeiro de dois mil e quatorze. 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 março de 2014 (dois mil e 
quatorze), 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 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia seis de março do ano de dois mil e quatorze, 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. Na sequência o Expediente do 
Executivo: Leitura do Ofício Nº. 064/2014. A continuar o Expediente dos Vereadores: 
Leitura do Projeto de Lei Nº. 008/2014, de autoria do Vereador Marlon José Tomé, que 
“Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação dos Agricultores Familiares do 
Bairro Alves, Macuco e Região – AAFAM e dá outras providências”. A seguir o 
Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nºs. 021, 022, 023 e 024/2014 da 
Secretaria Municipal de Saúde, Nº. 057/2014 da CEMIG e Nº 004/2014 da Fundação 
Hospitalar de Paraguaçu. 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 11 
(onze) de março de 2014 (dois mil e quatorze), 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 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia onze de março do ano de dois mil e quatorze, 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. Na sequência o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 071 e 076/2014. A continuar o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 061, 062, 063, 066 e 067/2014 do 
Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 064/2014 do Vereador Selmo José Silva 
e Nº. 065/2014 dos Vereadores Selmo José Silva, Claudiney Gonçalves e Rafael da 
Quadra; das Indicações Nºs. 008 e 009/2014 do Vereador Nildo Antonio de Paiva; e das 
Moções: Nº. 009/2014 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves e Nºs. 010 e 011/2014 
do Vereador Marlon José Tomé. Em discussão os requerimentos, as indicações e as 
moções fazem uso da palavra todos os vereadores. Em votação são aprovados por 
unanimidade. A seguir o Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios Nºs. 001 a 
005/2014 da Secretaria Municipal de Obras e do Convite da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura. Isto posto, o Tema Livre: Com a palavra o Vereador Francis 
Feliciano Santos discorre sobre vários assuntos, sendo eles: Carnaval, destaca mais 
uma vez a ausência de apoio da Prefeitura; Loteamento Dona Zilda, específica que a 
Avenida Euclides Rodrigues não se enquadra nas medidas estipuladas por Lei; 
Transporte Escolar, as licitações realizadas pelo Executivo exigiam monitores nos 
veículos, porém os veículos de propriedade do município não cumprem tal exigência; 
Casa Geminadas, houve liberação para um munícipe e outros estão sendo 
prejudicados, uma vez que a Prefeitura não autoriza mais a construção e vendas das 
propriedades; Saúde, os apontamentos realizados a respeito do PSF da Colina foram 
com intuito de trazer melhoras para a população; Promatep, enfatiza, que a Câmara 
novamente efetuou seus trabalhos e o Executivo novamente não cumpriu a referida 
Lei. Com a palavra, o Vereador Rafael da Quadra emite sua opinião sobre as Casas 
Geminadas sugerindo a liberação para já existentes, e que a partir de uma data a ser 
definida, cumpra-se a Lei. Na sequência traz em pauta o assunto sobre a quantidade 
correta de agentes comunitários responsáveis pelo trabalho de prevenção a Dengue. 
Comunica nos estudos realizados por Vossa Senhoria a diferença existente na 
informação prestada pelos entes (Superintendência Regional de Alfenas, Secretaria 
Municipal de Saúde e Prefeitura) dos números de imóveis cadastrados no município. 
Sendo assim, o Vereador pretende, em comunhão com a Assessoria Jurídica da Casa, 
buscar de forma definitiva, uma determinação correta para a exigência do número de 
agentes para o município. Por fim, o Vereador Marlon José Tomé fala das construções 
das Casas Geminadas e/ou Condomínios sublinhando os inúmeros equívocos que 
foram cometidos. Postula que juntamente com outros Vereadores estão em busca de 
soluções para essas pendências e propõe um estudo aprofundado do Código de 
Obras. Aproveita a oportunidade para destacar a sua participação, bem como a do 
Presidente da Câmara, Vereador José Rafael de Souza, do Secretário Municipal de 
Agricultura, Jadir Aparecido de Carvalho e membros da Emater, em um encontro com o 
Secretário de Agricultura, José Silva, e o Deputado Estadual, Antonio Carlos Arantes, 
onde puderam debater questões sobre o setor rural, plano de aquisição de alimentos 
da agricultura familiar e agenda estratégica de desenvolvimento sustentável para a 
agricultura de Minas Gerais. Por fim, esterna os seus parabéns ao Senhor Marlos e 
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toda a sua equipe pela organização do Torneio de Jiu-Jitsu e comemora a criação da 
décima segunda Associação Rural no bairro do Penereiro. A seguir, o Vereador 
Joaquim Alaerte Gonçalves cobra fiscalização, por parte dos Vereadores, para o 
cumprimento da exigência de presença de monitores no transporte escolar e justifica 
que o trabalho da Câmara Municipal não é responsável pelo atraso na aplicação da lei 
do promatep, conforme está sendo divulgado pela Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura. Finaliza realçando a importância em solucionar as pendências em torno das 
construções das casas geminadas e/ou condomínios. 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 18 (dezoito) de março de 2014 (dois mil e quatorze), 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 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia dezoito de março do ano de dois mil e quatorze, 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. Na sequência o Expediente do 
Executivo: Leitura do Ofício Nº. 080/2014. A continuar o Expediente dos Vereadores: 
Leitura dos Requerimentos: Nºs. 068 e 074/2014 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, 
Nº. 069/2014 de Todos os Vereadores, Nº. 070/2014 dos Vereadores Claudiney 
Gonçalves Camargo, Francis Feliciano Santos, Joaquim Alaerte Gonçalves e Selmo 
José Silva, Nº. 071/2014 do Vereador Selmo José Silva, Nºs. 072, 073 e 079/2014 do 
Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 075/2014 do Vereador Rafael da Quadra, 
Nºs. 076 e 077/2014 do Vereador Francis Feliciano Santos e Nº. 078/2014 dos 
Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo, Rafael da Quadra, Selmo José Silva e 
Joaquim Alaerte Gonçalves; das Indicações: Nº. 010/2014 do Vereador Rafael da 
Quadra e Nº. 011/2014 do Vereador Francis Feliciano Santos; e das Moções: Nº. 
012/2014 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves, Nº. 013/2014 do Vereador José 
Maria Ramos e Nº. 014/2014 do Vereador Selmo José Silva e Rafael da Quadra. Em 
discussão os requerimentos, as indicações e as moções fazem uso da palavra para 
manifestação todos os vereadores. Em votação são aprovados por unanimidade. A 
seguir a Ordem do Dia: Encaminhamento e Votação do Requerimento de Urgência 
Especial Nº. 080/2014 dos Vereadores Marlon José Tomé, Nildo Antonio de Paiva e 
José Maria Ramos. Em votação o requerimento é aprovado por unanimidade. Na 
sequência Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 007/2014, de autoria do 
Executivo, que “Dá nova redação aos artigos 1º e 2º da Lei Nº. 2.171, de 26 dezembro 
de 2011, e abre Crédito Adicional”. O senhor Presidente requer do Vereador Selmo 
José Silva, relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que 
proceda a leitura do seu parecer. Finalizada a leitura o projeto é colocado em 
discussão. Posteriormente em votação, 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 25 (vinte e cinco) de março de 2014 (dois mil e 
quatorze), 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 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e cinco de março do ano de dois mil e quatorze, 
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. Na sequência o Expediente do 
Executivo: Leitura do Ofício Nº. 083/2014. A seguir o Expediente dos Vereadores: 
Leitura dos Requerimentos: Nºs. 082 a 084/2014 do Vereador Claudiney Gonçalves 
Camargo, Nº. 085/2014 dos Vereadores Marlon José Tomé e Rafael da Quadra, Nºs. 
086 e 087/2014 do Vereador Rafael da Quadra, Nº. 088/2014 do Vereador Selmo José 
Silva e Nº. 089/2014 do Vereador Francis Feliciano Santos; da Indicação: Nº. 012/2014 
do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e das Moções: Nº. 015/2014 de Todos os 
Vereadores e Nº. 016/2014 do Vereador Selmo José Silva. Em discussão os 
requerimentos, as indicações e as moções fazem uso da palavra para manifestação 
todos os vereadores. Em votação são aprovados por unanimidade. Isto posto, passa-se 
ao Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nºs. 031 e 032/2014 da Secretaria 
Municipal de Saúde, Nº. 087/2014 da CEMIG e Nº. 029/2014 da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Nesse passo, segue-se com o Tema 
Livre. Com a palavra o Vereador José Maria Ramos faz a leitura de inúmeras 
informações para a população e os vereadores: 1) Foi realizada uma reunião, no 
Fórum, com a presença de várias autoridades para debater a alta incidência de 
veículos automotores transitando pelas ruas do município com som alto. Finalizado o 
encontro, concluiu-se que medidas serão tomadas para coibir abusos; 2) Está sendo 
realizado na cidade o Mutirão da Limpeza, com datas e horários específicos para cada 
bairro; 3) As entidades, Lar São Vicente de Paulo e APAE, foram agraciadas com 
verbas que somam um total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fruto do trabalho e 
empenho do Deputado Antonio Carlos Arantes; 4) O Deputado Federal e Secretário de 
Estado de Transporte e Obras Públicas de Minas Gerais, Carlos Melles, fez emendas 
no orçamento da União para contemplar o Município de Paraguaçu/MG com um 
montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) destinados a asfaltamento de vias 
públicas; 5) O Governador Anastasia, através do programa Caminhos de Minas, 
autorizou a abertura de processos licitatórios de obras de asfaltamento e melhorias em 
trechos, sendo um deles, o trecho Paraguaçu a Pontalete, Distrito de Três Pontas; 6) O 
Distrito de Guaipava, por meio do programa Minas Comunica II, será contemplado com 
uma torre que levará sinal de telefonia celular; 07) O Prefeito Evandro Barbosa Bueno 
recebeu das mãos da Presidenta Dilma Rousseff, a chave de uma motoniveladora. A 
entrega aconteceu na cidade de Betim/MG, e logo em seguida o representante do 
Executivo assinou o termo de doação. Para completar o Kit de máquinas do PAC 02, 
falta somente um caminhão caçamba, que tem data agendada para entrega o dia 04 
(quatro) de abril de dois mil e quatorze. Com a palavra, o Vereador Selmo José Silva 
faz a leitura de uma resposta as suas indagações, destacando que no dia 24 (vinte e 
quatro) de fevereiro de dois mil e quatorze, o Executivo tinha em caixa, ou melhor, tinha 
dinheiro livre para gastar da forma que quisesse, o montante de R$ 3.004.516,38 (três 
milhões, quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos). Enfatiza sua 
indignação, uma vez que o município carece de remédios, médicos, cestas básicas, 
manutenção em vias públicas e PSFs e atendimento de ambulâncias, e reajustes 
maqueados do PROMATEP são ofertados aos estudantes. Por fim, justifica que todo 
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pedido ao Executivo vem como resposta a falta de dinheiro, e a prefeitura possuía em 
caixa, o montante de R$ 3.004.516,38 (três milhões, quatro mil, quinhentos e dezesseis 
reais e trinta e oito centavos), no dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e quatorze.  
A continuar a Ordem do Dia: Leitura do Requerimento de Urgência Especial Nº. 
081/2014 dos Vereadores Marlon José Tomé, Nildo Antonio de Paiva e José Maria 
Ramos. Com a palavra, os Vereadores Selmo José Silva e José Maria Ramos, 
respectivamente, líderes dos blocos de oposição e situação, fazem o encaminhamento 
do requerimento. Em votação o requerimento é aprovado por unanimidade. Na 
sequência Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 010/2014, de autoria do 
Executivo, que “Autoriza celebração de contrato em regime de concessão de uso, e dá 
outras providências”. O senhor Presidente requer do Vereador Marlon José Tomé, 
relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que proceda a 
leitura do seu parecer. Finalizada a leitura, o projeto é colocado em discussão. Fazem 
uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em votação, 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 1º 
(primeiro) de abril de 2014 (dois mil e quatorze), as 19:00 (dezenove) horas. 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. 14 

ATA DA 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia primeiro de abril do ano de dois mil e quatorze, 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. Na sequência o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 093 e 096/2014. A seguir o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 090/2014 do Vereador Rafael da Quadra, 
Nºs. 091 a 093/2014 do Vereador Selmo José Silva (Nº. 091/2014 – Retirado pelo 
autor), Nº. 094/2014 dos Vereadores Selmo José Silva e Francis Feliciano Santos e Nº. 
095/2014 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; das Indicações: Nº. 013/2014 
do Vereador Selmo José Silva e Nº. 014/2014 do Vereador Francis Feliciano Santos; e 
das Moções: Nºs. 017 e 018/2014 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. Isto 
posto, passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nº. 035/2014 da 
Secretaria Municipal de Saúde, Nº. 065/2014 da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura e Nºs. 006 a 015/2014 da Secretaria Municipal de Obras; e da Correspondência 
da Linhanyl. Nesse passo, segue-se com o Tema Livre. O Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo fala do sofrimento da classe mais pobre e enfatiza que os 
carentes estão esquecidos pelo poder público do município. Com a palavra o Vereador 
Nildo Antonio de Paiva informa que a Cemig trocará, dentro de 15 (quinze) dias, todas 
as lâmpadas queimadas na iluminação pública. Aproveita a oportunidade, e comunica 
que há alguns problemas na Rua Alfredo Leite Junior e que foi aprovada a resolução, a 
qual permite o Estado efetuar compras de remédios para o município, informação 
obtida através de conversa com a Secretária Municipal de Saúde. Por fim, agradece a 
Escola do Legislativo desta Casa, bem como os alunos, pela realização e participação 
no Curso Básico de Braille e destaca o seu pouco entendimento acerca do depósito de 
lixo construído na Avenida Dom Bosco, no centro da rua, próximo a Natus Farma e ao 
Posto da Avenida. Na sequência, o Vereador Marlon José Tomé discorre sobre os 
primórdios da Festa do Marolo até sua evolução nos dias de hoje e reforça a 
importância de remodelar a Expoap. A continuar a Ordem do Dia: Leitura do 
Requerimento de Urgência Especial Nº. 096/2014 dos Vereadores Rafael da Quadra, 
Nildo Antonio de Paiva e José Maria Ramos. Em votação o requerimento é aprovado 
por unanimidade. Na sequência Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 
008/2014, de autoria do Vereador Marlon José Tomé, que “Declara de Utilidade Pública 
Municipal a Associação dos Agricultores Familiares do Bairro Alves, Macuco e Região 
– AAFAM e dá outras providências”. O senhor Presidente requer do Vereador Selmo 
José Silva, relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que 
proceda a leitura do seu parecer. Finalizada a leitura, o projeto é colocado em 
discussão. Fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. 
Posteriormente     em     votação,     o      projeto     é      aprovado    por    unanimidade.  
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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 08 (oito) de abril de 2014 (dois mil e 
quatorze), 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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia oito de abril do ano de dois mil e quatorze, 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. Na sequência o senhor presidente convida o 
Engenheiro Agrônomo da EMATER, Carlos Magno de Mesquita, para fazer uso da 
palavra e discorrer sobre o relatório anual das atividades desenvolvidas pela EMATER 
no município de Paraguaçu/MG. Finalizada sua explanação, fazem uso da palavra para 
manifestação todos os vereadores. A continuar o Expediente do Executivo: Leitura 
dos Ofícios Nºs. 095 e 101/2014. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura do 
Projeto de Lei Nº. 009/2014, de autoria do Vereador Selmo José Silva, que “Dispõe 
sobre a obrigatoriedade de se inserir um Livro de Ocorrências em todos os setores da 
administração pública do município de Paraguaçu” e dos Requerimentos: Nºs. 097, 099, 
100 e 106/2014 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 098/2014 do 
Vereador Rafael da Quadra, Nºs. 101 a 105/2014 do Vereador Selmo José Silva. Em 
discussão os requerimentos fazem uso da palavra para manifestação todos os 
vereadores. Em votação são aprovados por unanimidade. Isto posto, passa-se ao 
Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nºs. 001 a 003/2014 da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Nº. 005/2014 da FHOP; e da 
Correspondência da Câmara Municipal de Três Pontas. Ato contínuo passa-se as 
Considerações Finais e o senhor presidente entrega aos vereadores o balancete do 
mês de março de dois mil e quatorze e faz a leitura de alguns 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 15 (quinze) de 
abril de 2014 (dois mil e quatorze), 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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia quinze de abril do ano de dois mil e quatorze, 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. Na sequência o presidente convida o 
Senhor Álvaro de Jesus Bonfim para fazer uso da palavra e discorrer sobre o 
lançamento do Livro “O Canil”. Finalizada sua explanação, fazem uso da palavra para 
manifestação todos os vereadores. A continuar o Expediente do Executivo: Leitura do 
Ofício Nº. 110/2014. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura dos 
Requerimentos: Nº. 107/2014 do Vereador Selmo José Silva, Nºs. 108 e 109/2014 do 
Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 110, 111 e 113/2014 do Vereador Rafael 
da Quadra, Nº. 112/2014 dos Vereadores Rafael da Quadra e Nildo Antonio de Paiva e 
Nº. 114/2014 dos Vereadores Francis Feliciano Santos, Selmo José Silva e Claudiney 
Gonçalves Camargo. Em discussão os requerimentos fazem uso da palavra para 
manifestação todos os vereadores. Em votação são aprovados por unanimidade. Isto 
posto, passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 042/2014 da 
Secretaria Municipal de Saúde e da Correspondência da Paraguaçu Têxtil. 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 22 (vinte e dois) de abril de 2014 (dois mil e 
quatorze), 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 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e dois de abril do ano de dois mil e quatorze, 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. A continuar o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 114 e 118/2014 e do Projeto de Lei Nº. 010/2014, 
que “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2015 do 
Município de Paraguaçu e dá outras providências”. A seguir o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 115 e 116/2014 do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo; e das Indicações: Nºs. 015 e 024/2014 do Vereador Joaquim 
Alaerte Gonçalves, Nº. 016/2014 retirado pelo autor (Vereador Claudiney Gonçalves 
Camargo), Nºs. 017 e 021/2014 do Vereador Marlon José Tomé, Nºs. 018, 020 e 
023/2014 do Vereador Francis Feliciano Santos, Nº. 019/2014 dos Vereadores 
Claudiney Gonçalves Camargo e Francis Feliciano Santos e Nº. 022/2014 do Vereador 
Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão, os requerimentos e as indicações, 
fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. Em votação são 
aprovados por unanimidade. Isto posto, passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura 
do Ofícios Nºs. 039 e 040/2014 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho 
e Habitação. 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 29 (vinte e nove) de abril de 
2014 (dois mil e quatorze), 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 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e nove de abril do ano de dois mil e quatorze, 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. A continuar o Expediente do 
Executivo: Leitura do Ofício Nº. 123/2014 e do Projeto de Lei Nº. 011/2014, que 
“Dispõe sobre a doação de imóvel pertencente à municipalidade, para a empresa 
Guilherme Sólia Nasser ME, e dá outras providências”. A seguir o Expediente dos 
Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 012/2014, de autoria da Mesa Diretora, que 
“Altera dispositivos orçamentários da Lei Municipal Nº. 2.236/2013, que ‘Dispõe sobre 
estimativa de receita e fixação de despesas para o exercício de 2014 e dá outras 
providências”; do Projeto de Resolução Nº. 001/2014, de autoria da Mesa Diretora, que 
“Institui o Programa Câmara Itinerante no Município de Paraguaçu e dá outras 
providências”; dos Requerimentos: Nºs. 118 e 119/2014 do Vereador Rafael da Quadra 
e Nºs. 120 e 121/2014 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e das Indicações: 
Nºs. 025/2014 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Nildo Antonio de 
Paiva, Nº. 026/2014 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nº. 027/2014 do 
Vereador Francis Feliciano Santos; e das Moções: Nºs. 019, 021, 023 e 024/2014 do 
Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves, Nº. 020/2014 dos Vereadores Nildo Antonio de 
Paiva e Marlon José Tomé, Nº. 022/2014 do Vereador José Maria Ramos e Nº. 
025/2014 do Vereador José Rafael de Souza. Em discussão, os requerimentos, as 
indicações e as moções, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. 
Em votação são aprovados por unanimidade. Isto posto, passa-se ao Expediente de 
Terceiros: Leitura dos Ofícios Nºs. 047 e 048/2014 da Secretaria Municipal de Saúde e 
Nº. 043/2014 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Na 
sequencia o Tema Livre. Com a palavra o Vereador Rafael da Quadra informa que fez 
um requerimento a Secretaria Municipal de Saúde solicitando os holerites e cartões de 
pontos dos médicos, com o intuito de averiguar se os profissionais estão cumprindo a 
carga horária correta, porque foram feitas várias reclamações da falta dos médicos nos 
PSFs. Aproveita a oportunidade e pondera que seu requerimento foi respondido 
de forma incompleta. Ainda com a palavra destaca o trabalho positivo realizado pela 
Secretaria Municipal de Esportes e agradecem os colegas Tetê, Nildo, Marlon e Selmo, 
bem como os Senhores Nilson Andrade e Renato José de Melo pelo apoio e incentivo 
ao seu time de futebol de quadra na participação da Copa Alterosa de Futsal. 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 maio de 2014 (dois mil e 
quatorze), 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 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia seis de maio do ano de dois mil e quatorze, 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. A continuar o Expediente dos Vereadores: 
Leitura dos Requerimentos: Nºs. 123 e 124/2014 do Vereador Rafael da Quadra, Nºs. 
125 a 128/2014 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 129 e 130/2014 do 
Vereador Selmo José Silva, Nº. 131/2014 dos Vereadores Claudiney Gonçalves 
Camargo e Francis Feliciano Santos e Nº. 132/2014 do Vereador Francis Feliciano 
Santos; da Indicação: Nº. 028/2014 do Vereador Nildo Antonio de Paiva; e da Moção: 
Nº. 026/2014 do Vereador José Maria Ramos. Em discussão, os requerimentos, a 
indicação e a moção, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. 
Em votação são aprovados por unanimidade. Isto posto, passa-se ao Expediente de 
Terceiros: Leitura dos Ofícios Nº. 051/2014 da Secretaria Municipal de Saúde e Nº. 
091/2014 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Na sequencia o Tema Livre. 
Com a palavra o Vereador Francis Feliciano Santos faz a leitura de uma carta, 
narrando seus desapontamentos com a gestão atual. Em seu desabafo, destaca a 
fragilidade da saúde, o alto número de animais soltos, as ruas esburacadas, a inércia 
da assistência social e a enorme falta de segurança que abraça nossa cidade. Por fim, 
enaltece a importância do trabalho coletivo dos vereadores para mudar o rumo da 
política no município. A seguir a Ordem do Dia com a leitura do Requerimento de 
Urgência Especial Nº. 122/2014 dos Vereadores Rafael da Quadra, Nildo Antonio de 
Paiva, Marlon José Tomé e José Maria Ramos. Em votação o requerimento é aprovado 
por unanimidade. Na sequência Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 
011/2014, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a doação de imóvel pertencente 
à municipalidade, para a empresa Guilherme Sólia Nasser Me, e dá outras 
providências”, do Projeto de Lei Nº. 012/2014, de autoria da Mesa Diretora, que “Altera 
dispositivos orçamentários da Lei Municipal Nº. 2.236/2013, que ‘Dispõe sobre 
estimativa de receita e fixação de despesas para o exercício de 2014 e dá outras 
providências”’ e do Projeto de Resolução Nº. 001/2014, de autoria da Mesa Diretora, 
que “Institui o Programa Câmara Itinerante no Município de Paraguaçu e dá outras 
providências”. O senhor Presidente requer dos Vereadores Marlon José Tomé e Selmo 
José Silva, relatores da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, 
que procedam à leitura dos seus pareceres. Finalizada a leitura, os projetos são 
colocados em discussão. 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. 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 maio de 2014 (dois mil e quatorze), 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 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia treze de maio do ano de dois mil e quatorze, 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. A seguir o Expediente do Executivo: 
Leitura do Ofício Nº. 114/2014. A continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura dos 
Requerimentos: Nº. 133/2014 de todos os Vereadores, Nº. 134/2014 do Vereador 
Claudiney Gonçalves Camargo e Nº. 135/2014 do Vereador Selmo José Silva; das 
Indicações: Nº. 029/2014 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves, Nº. 030/2014 dos 
Vereadores Nildo Antonio de Paiva e Rafael da Quadra, Nº. 031/2014 do Vereador 
Nildo Antonio de Paiva, Nº. 032/2014 do Vereador Rafael da Quadra e Nº. 033/2014 do 
Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e da Moção: Nº. 027/2014 dos Vereadores 
Joaquim Alaerte Gonçalves e Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão, os 
requerimentos, as indicações e a moção, fazem uso da palavra para manifestação 
todos os vereadores. Em votação são aprovados por unanimidade. Isto posto, passa-se 
ao Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nºs. 056, 057 e 059/2014 da 
Secretaria Municipal de Saúde, Nºs. 052 e 053/2014 da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Trabalho e Habitação, Nºs. 016 a 027/2014 da Secretaria Municipal 
de Obras e Nº. 054/2014 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Ato contínuo 
passa-se as Considerações Finais e o senhor presidente entrega o balancete do mês 
de abril de dois mil e quatorze 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 maio de 2014 (dois mil e 
quatorze), 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 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte de maio do ano de dois mil e quatorze, 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. A seguir o Expediente do Executivo: 
Leitura dos Ofícios Nºs. 144, 145 e 150/2014. A continuar o Expediente dos 
Vereadores: Leitura do Projeto de Lei: Nº. 013/2014, de autoria dos Vereadores Rafael 
da Quadra, José Rafael de Souza e Nildo Antonio de Paiva, que “Dispõe sobre a 
limpeza de terrenos vagos, casas e construções abandonadas ou desocupadas 
localizadas no perímetro urbano”; dos Requerimentos: Nº. 136/2014 de Vereador 
Rafael da Quadra, Nºs. 137 e 138/2014 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, 
Nºs. 139, 140 e 142/2014 do Vereador Selmo José Silva e Nº. 141/2014 do Vereador 
Francis Feliciano Santos; das Indicações: Nºs. 034 e 035/2014 do Vereador Rafael da 
Quadra e Nºs. 036 e 037/2014 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e da 
Moção: Nº. 028/2014 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. Isto posto, passa-se 
ao Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nº. 098/2014 da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura e Nºs. 028 a 043/2014 da Secretaria Municipal de Obras. Na 
sequência o Tema Livre. Com a palavra o Vereador Selmo José Silva sugere ao 
Secretário Municipal de Agricultura, Jadir Aparecido de Carvalho, que refaça a 
manutenção na estrada rural que dá acesso ao bairro da cachoeira, com ênfase no 
trajeto perto do sítio do de “cujus”, Francisco Carlos de Oliveira, onde há uma enorme 
valeta. Ainda com a palavra registra seu enorme descontentamento com o fechamento 
da Escola do bairro do Penereiro, principalmente porque o município está na contra 
mão de uma lei federal criada pela presidenta Dilma, onde marca a importância de não 
se fechar as escolas rurais, e pelo fato do referido fechamento no passar pelo crivo 
do Conselho Municipal de Educação, conforme determina a lei. Destaca também, 
o grande número de servidores públicos sendo desviados de suas funções. Por fim, 
relembra o fato lastimável de um munícipe ter que ser atendido por uma ambulância do 
município de Eloi Mendes, uma vez que as duas ambulâncias do município de 
Paraguaçu estavam paradas no momento de necessidade do cidadão. Enfatiza, de 
forma rigorosa, a falta de cumplicidade do Executivo perante as leis existentes nesse 
país. Na sequência, o Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves faz uso da palavra e 
pontua suas reivindicações: 1º - Manutenção na iluminação da Praça Pedro Leite; 2º - 
Averiguação de incidência de fumaça constante na Avenida Gonçalves Leite, 
provocada por uma torrefação existente no bairro; 3º Construção de uma cantina no 
Almoxarifado para acomodar os servidores públicos no horário das refeições; 4º - 
Compra de um pulverizador motorizado para obter melhoras no combate a Dengue; 5º 
- Iniciar a distribuição de Cestas Básicas as famílias carentes e; 6º - Colocação de 
grades em uma valeta no Clube dos Trinta. Ato contínuo passa-se as Considerações 
Finais e o senhor presidente entrega o balancete do mês de abril de dois mil e 
quatorze 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 27 
(vinte e sete) de maio de 2014 (dois mil e quatorze), 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 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e sete de maio do ano de dois mil e quatorze, 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. Na sequência o presidente convida as 
Senhoras Silvana Souza As e Joseli Aparecida da Silva Farias para fazerem uso da 
palavra e discorrerem sobre a atual situação da saúde em Paraguaçu/MG. Finalizada 
suas explanações, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. Isto 
posto, passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nº. 061, 062 e 
064/2014 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Nº. 
104/2014 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Nº. 256/2014 da COHAB 
MINAS. 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 junho de 2014 (dois 
mil e quatorze), 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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- Vice-Presidente - 

 
 

 
 
 

 

José Maria Ramos  
- 1º Secretário - 

 
 

 
 
 

 

Nildo Antonio de Paiva  
- 2º Secretário - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sede da Câmara Municipal de Paraguaçu, Rua José Bueno, 20. 25 

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia três de junho do ano de dois mil e quatorze, 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. A seguir o Expediente do Executivo: 
Leitura do Ofício Nº. 154/2014. A continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura dos 
Requerimentos: Nºs. 143, 155 e 157/2014 do Vereador Selmo José Silva, Nºs. 144, 150, 
151, 152, 153 e 154/2014 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 145 a 
148/2014 do Vereador Rafael da Quadra, Nº. 149/2014 dos Vereadores Rafael da 
Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo e Nº. 156/2014 dos Vereadores Francis 
Feliciano Santos e Claudiney Gonçalves Camargo; e das Indicações: Nº. 039/2014 do 
Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves e Nº. 040/2014 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. Isto 
posto, passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nºs. 056, 057 e 
059/2014 da Secretaria Municipal de Saúde, Nºs. 052 e 053/2014 da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Nºs. 016 a 027/2014 da 
Secretaria Municipal de Obras e Nº. 054/2014 da Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais e o senhor presidente convida 
todos os vereadores para a sessão de entrega de escrituras das casas dos munícipes, 
do bairro COHAB, no dia cinco de junho de dois mil e quatorze, às noves horas. 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 junho de 2014 (dois mil e quatorze), 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 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia dez de junho do ano de dois mil e quatorze, 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. A seguir o Expediente do Executivo: 
Leitura do Ofício Nº. 165/2014. A continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura dos 
Requerimentos Nºs. 158 e 159/2014 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; das 
Indicações: Nº. 041/2014 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves, Nº. 042/2014 do 
Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 043, 044, 045, 046, 047, 049 e 050/2014 
do Vereador Selmo José Silva e Nº. 048/2014 do Vereador Nildo Antonio de Paiva; e 
das Moções: Nºs. 029, 030 e 031/2014 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. Isto 
posto, passa-se ao Tema Livre. Com a palavra o Vereador Nildo Antonio de Paiva 
parabeniza a parceria da Câmara Municipal com UNIFAL (Universidade Federal de 
Alfenas) na realização da exposição “Êxodos” de Sebastião Salgado, registra sua 
indignação com donos de animais que estão fazendo sujeiras nas ruas e passeios do 
município e destaca a falta de cuidados de proprietários com a limpeza de seus 
terrenos. Ainda com a palavra, informa que já está concluída a licitação para o 
recapeamento do asfalto no bairro Parque dos Pinheiros e que tramita nesta casa um 
Projeto para disciplinar as normas referentes à limpeza de terrenos. Na sequência o 
Vereador Marlon José Tomé enaltece o trabalho desenvolvido pelo GRUPAC e 
voluntários no controle e castração de animais caninos de rua, e tece comentários 
sobre a posse de animais, onde os responsáveis têm obrigação de cuidar de forma 
adequada dos seus bichos. Ainda com palavra também parabeniza todas as 
realizações promovidas pelos colaboradores da cultura, em especial a exposição 
“Êxodos”. Por fim, o Vereador Rafael da Quadra reflete sobre a prioridade da 
administração pública em melhorar sempre a área da saúde e a posição da Secretária 
Municipal de Saúde, onde se dispôs a atender os vereadores e respectivos munícipes 
com problemas. Fecha sua fala, realçando a importância dos proprietários em cuidar 
dos seus cães e da reativação do canil municipal, bem como a reinauguração da 
Quadra da COHAB e limpeza do Ribeirão do Carmo. 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 junho de 2014 (dois mil e quatorze), as 12:00 (doze) 
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 03ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às quatorze horas do dia treze de junho do ano de dois mil e quatorze, 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: 
PARECER PRÉVIO DO PROCESSO Nº. 886.975,  REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 
2012, 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. O Relator requer 30 (trinta) minutos para finalizar o seu 
pacerer. Dessa forma, o Senhor Presidente suspenda a sessão. Retomada a sessão, o 
Senhor Presidente requer a leitura do parecer. Finalizada, é colocado em discussão o 
Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Fazem uso da 
palavra para manifestação todos os Vereadores. São destacadas as sugestões 
inclusas no parecer emitido pela Comissão Justiça, Finanças, Orçamento e Redação 
Final, inerentes ao envio, para a Promotoria de Justiça local e para a Diretoria de 
Controle Externo dos Municípios, vinculada ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, de 
documentação apurada, por esta Casa, sobre o tema até o presente momento. 
Posteriormente, em votação nominal, de acordo com o inciso III, §3º, art. 253 do 
regimento interno, o PARECER PRÉVIO DO PROCESSO Nº. 886.975, REFERENTE 
AO EXERCÍCIO DE 2012, de autoria do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS, é aprovado por 04 (quatro) votos a favor dos Vereadores Francis 
Feliciano Santos, Joaquim Alaerte Gonçalves, Claudiney Gonçalves Camargo e Selmo 
José Silva, contra 05 (cinco) votos dos Vereadores José Maria Ramos, Nildo Antonio 
de Paiva, José Rafael de Souza, Marlon José Tomé e Rafael da Quadra. É de se 
ressaltar, que de acordo com inciso III, Art. 309, do Regimento Interno, o Parecer do 
Tribunal de Contas somente poderá ser rejeitado por decisão de dois terços dos 
membros da Câmara. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais. O senhor 
Presidente, requer do Vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, que proceda à leitura 
da ata da presente reunião. Em discussão, e posteriormente em votação, é aprovada 
sem ressalvas. 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 junho 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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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às doze horas do dia dezessete de junho do ano de dois mil e quatorze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. Inicia a pauta com o Expediente do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 
181/2014. A continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 
160/2014 do Vereador Rafael da Quadra, Nº. 161/2014 do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo e Nº. 162/2014 do Vereador Francis Feliciano dos Santos; e das 
Indicações: Nº. 051/2014 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 052 e 
053/2014 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. Isto posto, passa-se ao Expediente de Terceiros: 
Leitura dos Ofícios Nºs. 072, 073 e 074/2014 da Secretaria Municipal de Saúde e Nº. 
217/2014 da CEMIG. 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 junho de 2014 (dois mil e quatorze), 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 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e quatro de junho do ano de dois mil e quatorze, 
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 a pauta com o 
Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 183 e 184/2014. A continuar o 
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Projetos de Leis: Nº. 015/2014, de autoria do 
Vereador José Rafael de Souza, que “Altera dispositivos da Lei Nº. 1681/2000, que 
‘Dispõe sobre a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e dá 
outras providências’” e Nº. 016/2014, de autoria dos Vereadores José Rafael de Souza 
e Rafael da Quadra, que “Altera dispositivos da Lei Municipal Nº. 2064/2008, que 
‘Dispõe sobre a criação, composição, competência e funcionamento do Conselho 
Municipal de Esporte e Lazer, e dá outras providências’”; dos Requerimentos: Nº. 
163/2014 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nºs. 164 e 165/2014 do Vereador 
Francis Feliciano Santos, Nºs. 166 e 167/2014 do Vereador Claudiney Gonçalves 
Camargo e Nº. 168/2014 do Vereador Selmo José Silva; das Indicações: Nºs. 054 e 
055/2014 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves, Nºs. 056 e 057/2014 do Vereador 
Rafael da Quadra e Nº 058/2014 do Vereador Selmo José Silva; e da Moção Nº. 
032/2014 dos Vereadores Marlon José Tomé e Rafael da Quadra. Em discussão, os 
requerimentos, as indicações e a moção, fazem uso da palavra para manifestação 
todos os vereadores. Em votação são aprovados por unanimidade. Isto posto, passa-se 
ao Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nº. 018/2014 da FHOP (Fundação 
Hospitalar de Paraguaçu) e Nºs. 101 a 104/2014 da Secretaria Municipal de Obras; e 
da Carta de Agradecimento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A 
continuar o Tema Livre. Com a palavra o Vereador Francis Feliciano dos Santos 
comunica que a Comissão de Infra-Estrutura e Urbanismo Municipal tem trabalhado 
para organizar audiências públicas acerca da segurança pública e alteração do plano 
diretor. Ainda com a palavra, informa que tem se dedicado na elaboração de projetos 
visando melhorias em relação aos animais soltos e residências de famílias carentes. 
Aproveita a oportunidade, e agradece ao comércio do município pelo apoio aos 
projetos sociais. Na sequência o Vereador José Rafael de Souza fala sobre o seu curso 
de especialização em Gestão Pública Municipal. Enfatiza que tem estudado de forma 
assídua os objetivos do milênio na busca de um mundo melhor, onde o ONU 
(Organizações das Nações Unidas) estabeleceu 08 (oito) metas, as quais no Brasil 
receberam a denominação de 08 (oito) jeitos de mudar o mundo, sendo eles: 1º - 
Acabar com a fome e a miséria; 2º - Educação Básica de qualidade; 3º - Igualdade 
entre sexos e valorização da mulher; 4º - Reduzir a mortalidade infantil; 5º - Melhorar a 
saúde das gestantes; 6º - Combater a AIDS, a Malária e outras doenças; 7º - Qualidade 
de vida e respeito ao meio ambiente; e 8º - Todo mundo trabalhando para o 
desenvolvimento. Finaliza, relatando dados, importantes ao conhecimento dos 
vereadores, de instituições e organizações que avaliam o desenvolvimento dessas 
metas, onde se concluiu que muitas realizações já avançaram no município de 
Paraguaçu/MG, porém há muito a se fazer. Com a palavra, o Vereador Nildo Antonio 
de Paiva enaltece o novo formato da realização de audiências públicas para discutir a 
LDO, uma vez que os responsáveis e interessados por cada secretaria puderam 
contribuir com as suas sugestões. Aproveita e tece elogios ao Decreto Presidencial Nº. 
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8.243/2014, o qual organiza e disciplina as instâncias federal, estadual e municipal nas 
discussões de interesse social. Por fim, requer dos senhores Vereadores ajuda na 
elaboração de pedido ao DNIT para instalação de radares nos trevos do município, 
bem como na criação de uma associação para deficientes visuais e baixa visão, com 
intuito de buscar recursos públicos e propiciar inclusão social aos mesmos. 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 julho de 2014 (dois mil e 
quatorze), 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 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia primeiro de julho do ano de dois mil e quatorze, 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. Na sequência o presidente convida a 
Senhora Débora Umbelina Basílio para fazer uso da palavra e discorrer sobre a atual 
situação da saúde em Paraguaçu/MG. Finalizada suas explanações, fazem uso da 
palavra para manifestação todos os vereadores.  A seguir o Expediente do Executivo: 
Leitura do Ofício Nº. 191/2014. A continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura do 
Projeto de Emenda Modificativa Nº. 001/2014, à Lei Orgânica do Município de 
Paraguaçu, de autoria da Mesa Diretora, que “Altera dispositivo da Lei Orgânica do 
Município de Paraguaçu, e dá outras providências”; e dos Requerimentos: Nºs. 170, 
177, 178,179 e 181/2014 do Vereador Selmo José Silva, Nº. 171/2014 do Vereador 
Nildo Antônio de Paiva, Nº. 172/2014 dos Vereadores Rafael da Quadra e Nildo 
Antônio de Paiva, Nºs. 173 e 174/2014 do Vereador Rafael da Quadra, Nºs. 175, 176 e 
180/2014 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 182 e 183/2014 do 
Vereador Francis Feliciano Santos. Em discussão os requerimentos, fazem uso da 
palavra para manifestação todos os vereadores. Em votação são aprovados por 
unanimidade. Isto posto, passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 
083/2014 da Secretaria Municipal de Saúde. Nesse passo, vem a Ordem do Dia: 
Leitura do Requerimento de Urgência Especial Nº. 169/2014 dos Vereadores Marlon 
José Tomé, Nildo Antonio de Paiva, Selmo José Silva e José Maria Ramos. Em 
votação o requerimento é aprovado por unanimidade. Na sequência Votação em Turno 
Único do Projeto de Lei Nº. 014/2014, de autoria do Executivo, que “Concede auxílio 
financeiro à Fundação Hospitalar de Paraguaçu – FHOP e abre crédito especial”. O 
senhor Presidente requer do Vereador Marlon José Tomé, relator da Comissão de 
Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que proceda a leitura do seu parecer. 
Finalizada a leitura, o projeto é colocado em discussão. 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, 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 08 (oito) de julho de 2014 
(dois mil e quatorze), as 12:00 (doze) 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 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às doze horas do dia oito de julho do ano de dois mil e quatorze, 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. A continuar o Expediente dos Vereadores: 
Leitura dos Requerimentos: Nº. 184 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 
185 e 186/2014 dos Vereadores Nildo Antônio de Paiva, Rafael da Quadra e Claudiney 
Gonçalves Camargo; e das Indicações: Nº. 059/2014 do Vereador Selmo José Silva, 
Nºs. 060 e 063/2014 do Vereador Nildo Antônio de Paiva, Nºs. 061 e 062/2014 dos 
Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Nildo Antônio de Paiva e Nº. 064/2014 
dos Vereadores Nildo Antônio de Paiva, Claudiney Gonçalves Camargo e Rafael da 
Quadra; e Moção Nº. 033/2014 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. Isto posto, passa-se 
ao Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nºs. 105 a 111/2014 da Secretaria 
Municipal de Obras e Nº 086/2014 da Secretaria Municipal de Saúde. Nesse passo, 
vem a Ordem do Dia: Votação em Primeiro Turno do Projeto de Emenda Aditiva Nº. 
001/2014, ao Projeto de Lei Nº. 010/2014, de autoria dos Vereadores, que “Acrescenta 
dispositivos ao Projeto de Lei Nº. 010/2014, que ‘Dispõe sobre as diretrizes para 
elaboração da Lei Orçamentária de 2015 do Município de Paraguaçu e dá outras 
providências”’, do Projeto de Emenda Modificativa Nº. 001/2014, ao Projeto de Lei Nº. 
010/2014, de autoria dos Vereadores, que “Modifica dispositivos do Projeto de Lei Nº. 
010/2014, que ‘Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 
2015 do Município de Paraguaçu e dá outras providências”’ e do Projeto de Lei Nº. 
010/2014, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da 
Lei Orçamentária de 2015 do Município de Paraguaçu e dá outras providências”. O 
senhor Presidente requer do Vereador Marlon José Tomé, relator da Comissão de 
Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que proceda a leitura do seu parecer. 
Finalizada a leitura, o projeto é colocado em discussão. Faz uso da palavra para 
manifestação o Vereador Marlon José Tomé. 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 15 (quinze) de julho de 
2014 (dois mil e quatorze), 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 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia quinze de julho do ano de dois mil e quatorze, 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. A seguir o Expediente do Executivo: 
Leitura dos Ofícios Nºs. 195, 200, 204 e 205/2014. A continuar o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 187, 188 e 190/2014 do Vereador Rafael 
da Quadra, Nºs. 189 e 192/2014 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e 
Rafael da Quadra e Nº. 191/2014 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; da 
Indicação Nº. 065/2014 do Vereador Marlon José Tomé; e Moção Nº. 034/2014 do 
Vereador José Maria Ramos. Em discussão os requerimentos, a indicação e a moção, 
fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. Em votação são 
aprovados por unanimidade. Isto posto, passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura 
dos Ofícios: Nºs. 112, 114 e 115/2014 da Secretaria Municipal de Obras, Nº. 092/2014 
do DNIT e Nº 068/2014 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; e da 
Correspondência da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Nesse passo, vem o 
Tema Livre: Com a palavra o Vereador Selmo José Silva faz um paradoxo entre o 
texto apresentado pelo Presidente José Rafael de Souza (os objetivos do milênio na 
busca de um mundo melhor) e a atual administração. Aproveita e faz um desabafo, 
enumerando uma série de acontecimentos do Executivo na contramão desses 
objetivos, sendo eles: corte de cestas básicas; ausência de merenda, materiais 
escolares e livros didáticos nas escolas; dificuldades das mulheres no agendamento de 
exames preventivos; ineficiência no combate a dengue; irregularidades na coleta de 
lixo, com ruas e praças sujas; falta de leite especial para crianças; e precariedade na 
prestação de serviço da área de saúde. Por fim, o Vereador Francis Feliciano Santos 
tece comentários acerca de problemas na construção de casas geminadas e 
convenção de condomínio. E informa que a Comissão de Urbanismo e Infra-Estrutura 
Municipal tem trabalhado na busca de soluções para esses impasses, e uma delas é a 
realização de uma audiência pública, no dia vinte e três de julho de dois mil e quatorze, 
às dezenove horas, nesta Casa Legislativa, para ouvir os munícipes sobre referidos 
problemas. 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 22 (vinte e dois) de julho de 
2014 (dois mil e quatorze), as 19:00 (dezenove) horas. 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. 34 

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e dois de julho do ano de dois mil e quatorze, 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. A continuar o Expediente dos 
Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 018/2014, de autoria do Vereador Francis 
Feliciano Santos, que “Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação Marolo 
Motoclube e dá outras providências”; dos Requerimentos: Nºs. 193 a 197/2014 do 
Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 198/2014 do Vereador Francis Feliciano 
Santos e Nºs. 199 e 200/2014 do Vereador Nildo Antonio de Paiva; e das Indicações 
Nºs. 066 e 067/2014 do Vereador Marlon José Tomé. Em discussão os requerimentos e 
as indicações fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. Em 
votação são aprovados por unanimidade. Isto posto, passa-se ao Expediente de 
Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nºs. 092 a 096 e 099/2014 da Secretaria Municipal de 
Saúde. 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 extraordinária, que será realizada no mesmo dia, as 20:40 (vinte) 
horas e (quarenta) minutos. 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 EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às vinte horas e quarenta minutos do dia vinte e dois de julho do ano de dois mil e 
quatorze, 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. A continuar 
a Ordem do Dia: Votação em Segundo Turno do Projeto de Emenda Aditiva Nº. 
001/2014, ao Projeto de Lei Nº. 010/2014, de autoria dos Vereadores, que “Acrescenta 
dispositivos ao Projeto de Lei Nº. 010/2014, que ‘Dispõe sobre as diretrizes para 
elaboração da Lei Orçamentária de 2015 do Município de Paraguaçu e dá outras 
providências”’, do Projeto de Emenda Modificativa Nº. 001/2014, ao Projeto de Lei Nº. 
010/2014, de autoria dos Vereadores, que “Modifica dispositivos do Projeto de Lei Nº. 
010/2014, que ‘Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 
2015 do Município de Paraguaçu e dá outras providências”’, do Projeto de Lei Nº. 
010/2014, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da 
Lei Orçamentária de 2015 do Município de Paraguaçu e dá outras providências” e 
Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 017/2014, que “Dá nova redação ao 
Anexo II da Lei Nº. 2.213, de 09 de agosto de 2013 e dá outras providências”. O senhor 
Presidente requer do Vereador Marlon José Tomé, relator da Comissão de Justiça, 
Finanças, Orçamento e Redação Final, que proceda a leitura dos seus pareceres. 
Finalizada a leitura, os projetos são colocados em discussão. 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, 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 05 (cinco) de agosto de 
2014 (dois mil e quatorze), 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 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia cinco de agosto do ano de dois mil e quatorze, 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. A seguir o Expediente do Executivo: 
Leitura dos Ofícios Nºs. 217 e 218/2014 e do Projeto de Lei Nº. 018/2014, que “Dá nova 
redação ao § 2º art. 5º da Lei Nº. 2.222, de 07 de novembro de 2013”. A continuar o 
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 201, 202 e 212/2014 do 
Vereador Selmo José Silva, Nºs. 203, 204, 205 e 211/2014 dos Vereadores Claudiney 
Gonçalves Camargo e Rafael da Quadra, Nº. 206/2014 do Vereador Rafael da Quadra 
e Nºs. 207, 208, 209 e 210/2014 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e das 
Indicações: Nº. 068/2014 do Vereador Rafael da Quadra, Nº. 069/2014 do Vereador 
Marlon José Tomé e Joaquim Alaerte Gonçalves e Nº. 070/2014 do Vereador 
Claudiney Gonçalves Camargo; e Moções: Nºs. 035 e 036/2014 do Vereador Joaquim 
Alaerte Gonçalves e Nºs. 037, 038 e 039/2014 do Vereador José Maria Ramos. Em 
discussão os requerimentos, as indicações e as moções, fazem uso da palavra para 
manifestação todos os vereadores. Em votação são aprovados por unanimidade. Isto 
posto, passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nºs. 010, 011 e 
012/2014 da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 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 12 (doze) de agosto de 2014 (dois mil e 
quatorze), 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 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia doze de agosto do ano de dois mil e quatorze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem os 
vereadores. O vereador José Maria Ramos, 1º Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. A seguir o Expediente do Executivo: 
Leitura do Ofício Ns. 238/2014 e do Projeto de Lei Nº. 0020/2014, que “Dispõe sobre a 
autorização para a participação do Município de Paraguaçu no Consórcio 
Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional Sustentável”. A continuar o 
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 213 e 220/2014 do 
Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 214, 217, 218, 219 e 221/2014 dos 
Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Rafael da Quadra, Nº. 215/2014 do 
Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nº. 216/2014 dos Vereadores Nildo Antonio de Paiva 
e Rafael da Quadra e Nºs. 222, 223 e 224/2014 do Vereador Selmo José Silva; e das 
Indicações: Nºs. 071, 072, 073 e 075/2014 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves e 
Nº. 074/2014 do Vereador Selmo José Silva; e Moções: Nºs. 040, 041 e 042/2014 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. Isto posto, passa-se ao Expediente de Terceiros: 
Leitura dos Ofícios: Nºs. 106, 108, 111, 113, 114 e 115/2014 da Secretaria Municipal de 
Saúde, Nºs. 115 a 124/2014 da Secretaria Municipal de Obras e Nºs. 190 a 193/2014 da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Na sequência a Ordem do Dia: Leitura e 
Votação do Requerimento de Urgência Especial Nº. 225/2014 dos Vereadores Selmo 
José Silva, Marlon José Tomé e José Maria Ramos. Em votação é aprovado por 
unanimidade. Por fim, Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 019/2014, de 
autoria do Executivo, que “Dá nova redação ao § 2º do art. 5º da Lei Nº. 2.222, de 07 
de novembro de 2013”. O senhor Presidente requer do Vereador Selmo José Silva, 
relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que proceda a 
leitura do seu parecer. Finalizada a leitura, o projeto é colocado em discussão. Faz uso 
da palavra para manifestação o Vereador Marlon José Tomé. 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 e o senhor presidente entrega o balancete do mês de julho de dois mil e 
quatorze aos vereadores e registra a ausência do Vereador Francis Feliciano Santos. 
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 agosto de 2014 (dois mil e quatorze), 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 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia dezenove de agosto do ano de dois mil e quatorze, 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. A seguir o Expediente do Executivo: 
Leitura dos Ofícios Nºs. 242 e 244/2014. A continuar o Expediente dos Vereadores: 
Leitura dos Requerimentos: Nº. 225/2014 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, 
Nºs. 226 e 227/2014 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Rafael da 
Quadra e Nºs. 228 a 235/2014 do Vereador Francis Feliciano Santos. Em discussão os 
requerimentos fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. Em 
votação são aprovados por unanimidade, com exceção do Requerimento Nº. 229/2014 
do Vereador Francis Feliciano Santos que é aprovado por quatro votos a favor, dos 
Vereadores Selmo José Silva, Claudiney Gonçalves Camargo, Joaquim Alaerte 
Gonçalves e Nildo Antonio de Paiva, contra três votos dos Vereadores José Maria 
Ramos, Rafael da Quadra e Marlon José Tomé. Isto posto, passa-se ao Expediente de 
Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nº. 121/2014 da Secretaria Municipal de Saúde, Nº. 
090/2014 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Nº. 
047/2014 do Departamento Pessoal e Nº. 015/2014 da Cosagua.  Na sequência o 
Tema Livre. O Vereador Nildo Antonio de Paiva faz algumas considerações: 1ª – 
Através do apoio do Deputado Odair Cunha a cidade foi contemplada com uma verba 
no valor de R$ 243.000,00 (duzentos e quarenta e três mil reais), para a construção de 
duas quadras, uma na Escola Municipal Maria Antonieta Alvarenga e outra no bairro 
Santa Terezinha; 2ª - Após vários requerimentos do Legislativo, o DNIT aprovou a 
colocação de radares nos trevos do município, na rodovia BR 491; 3ª – Em virtude de 
inúmeros acidentes próximos a Igrejinha e o Posto BR, o Executivo deveria estudar a 
possibilidade de colocação de radares nesse trecho; 4ª – Destaca que há poucas 
lixeiras distribuídas pela cidade e; 5ª – Parebeniza a manutenção realizada com 
sucesso e rapidez no Terminal Rodoviário. Com a palavra o Vereador José Rafael de 
Souza tece comentários acerca de um estudo vem realizando sobre a remuneração 
dos professores do município, referente ao piso salarial do Magistério instituído por Lei 
Federal em todo país. Reforça que é de extrema importância valorizar e melhorar a 
Educação, bem como a remuneração dos professores. Destaca que há diferenças de 
salários das categorias, porém ambas são de educação básica e exigem nível superior, 
e de carga horária, onde não é feito a proporcionalidade com a respectiva 
remuneração. Portanto, informa da necessidade da alteração da Lei para criar um 
plano de carreira mais justo, uma remuneração adequada com a lei federal e o 
cumprimento correto das cargas horárias. Na sequência o Vereador Marlon José Tomé 
pontua algumas realizações do Executivo: 1) Limpeza do Ribeirão do Carmo; 2) 
Manutenção das estradas rurais; 3) Retorno da Patrulha Agrícola; e por último faz um 
Convite a toda população para participar do “Café do Trabalho”, que será realizado no 
dia vinte e um de agosto de dois mil e quatorze, nesta Casa, com a presença do 
Secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social, Eduardo Benis. Por fim, a Ordem do 
Dia: Leitura e Votação do Requerimento de Urgência Especial Nº. 236/2014 dos 
Vereadores Rafael da Quadra, Marlon José Tomé e José Maria Ramos. Em votação é 
aprovado por unanimidade. Por fim, Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 
016/2014, de autoria dos Vereadores Rafael da Quadra e José Rafael de Souza, que 
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“Altera dispositivos da Lei Municipal Nº. 2.064/2014, que ‘Dispõe sobre a criação, 
composição, competência e funcionamento do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, 
e dá outras providências’”. O senhor Presidente requer do Vereador Marlon José Tomé, 
relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que proceda a 
leitura do seu parecer. Finalizada a leitura, o projeto é colocado em discussão. Faz uso 
da palavra para manifestação o Vereador Marlon José Tomé. 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 
26 (vinte e seis) de agosto de 2014 (dois mil e quatorze), 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 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e seis de agosto do ano de dois mil e quatorze, 
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. A seguir o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 257, 261 e 263/2014 e Projeto de Lei Nº. 021/2014, 
que “Dá nova redação ao § 2º do art. 5º da Lei Nº. 2.217, de 23 de setembro de 2013”. 
A continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 022/2014, de 
autoria dos Vereadores José Rafael de Souza e Marlon José Tomé, que “Institui o 
Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Paraguaçu e dá outras 
providências” e do Requerimento Nº. 237/2014 dos Vereadores Claudiney Gonçalves 
Camargo e Rafael da Quadra. Em discussão o requerimento faz uso da palavra para 
manifestação os Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Rafael da Quadra. Em 
votação é aprovado por unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente, conforme 
requerimento aprovado pela Mesa Diretora, convida para fazer uso da Tribuna Livre, 
os Senhores Wagner Xavier e Acácio Borges Junior, os quais irão discursar sobre “o 
barulho que vem incomodando os moradores do Bairro Jardim dos Ipês”. Finalizada as 
explanações, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. Isto posto, 
passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios Nºs. 126 a 128/2014 da 
Secretaria Municipal de Saúde e Nº. 027/2014 da FHOP; da Carta de Agradecimento 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e do Convite da FUMESC. 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 02 (dois) de setembro de 2014 (dois mil e 
quatorze), 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 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia dois de setembro do ano de dois mil e quatorze, 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. A seguir o Expediente do Executivo: 
Leitura do Ofício Nº. 264/2014 e dos Projetos de Leis: Nº. 023/2014, que “Estima a 
receita e fixa as despesas do Município de Paraguaçu para o exercício de 2015”, Nº. 
024/2014, que “Altera os Anexos do Plano Plurianual, para o período 2014/2017, de 
que trata a Lei Municipal 2.235/2013 e dá outras providências” e Complementar Nº. 
001/2014, que “Dispõe sobre o parcelamento do solo rural para chacreamento 
particular no município de Paraguaçu e dá outras providências”. Na sequência, o 
Senhor Presidente, conforme requerimento aprovado pela Mesa Diretora, convida para 
fazer uso da Tribuna Livre, o Senhor Helder Lamin Resende, o qual irá discursar 
sobre “a atual situação dos partos em Paraguaçu/MG”. Finalizada a fala, fazem uso da 
palavra para manifestação todos os vereadores. Isto posto, passa-se a Ordem do Dia: 
Leitura e Votação do Requerimento de Urgência Especial Nº. 246/2014 dos Vereadores 
Rafael da Quadra, Marlon José Tomé e José Maria Ramos. Em votação é aprovado 
por unanimidade. Por fim, Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 021/2014, de 
autoria do Executivo, que “Dá nova redação ao § 2º do art. 5º da Lei Nº. 2.217, de 23 
de setembro de 2013”. O senhor Presidente requer do Vereador Marlon José Tomé, 
relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que proceda a 
leitura do seu parecer. Finalizada a leitura, o projeto é colocado em discussão. 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 09 
(nove) de setembro de 2014 (dois mil e quatorze), 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 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia nove de setembro do ano de dois mil e quatorze, 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. A seguir o Expediente do Executivo: 
Leitura dos Ofícios Nºs. 268 e 269/2014 e do Projeto de Lei Nº. 025/2014, que “Dá nova 
redação ao § 2º do art. 5º da Lei Nº. 2.218, de 23 de setembro de 2013”. A continuar o 
Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de Emenda Modificativa Nº. 
001/2014, ao Projeto de Lei Nº. 015/2014, que “Modifica dispositivo do Projeto de Lei 
Nº. 015/2014, que ‘Altera dispositivos da Lei Nº. 1.681/2000’, que ‘Dispõe sobre a 
política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e dá outras 
providências’”; dos Requerimentos: Nº. 238/2014 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, 
Nºs. 239 e 241/2014 do Vereador Selmo José Silva, Nºs. 240, 242 e 248/2014 do 
Vereador Francis Feliciano Santos, Nºs. 243, 244 e 245/2014 dos Vereadores 
Claudiney Gonçalves Camargo e Rafael da Quadra e Nº. 247/2014 do Vereador 
Joaquim Alaerte Gonçalves; das Indicações: Nº. 076/2014 do Vereador Nildo Antonio 
de Paiva, Nº. 077/2014 do Vereador Francis Feliciano Santos e Nºs. 078 e 079/2014 
dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Rafael da Quadra; e das Moções: 
Nºs. 043 a 046/2014 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves. Na sequência o 
Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nºs. 095 e 096/2014 da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação e Nºs. 013 a 017/2014 da 
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Isto posto, passa-se a 
Ordem do Dia: Leitura e Votação do Requerimento de Urgência Especial Nº. 249/2014 
dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo, Marlon José Tomé e Nildo Antonio de 
Paiva. Em votação é aprovado por unanimidade. Por fim, Votação em Turno Único do 
Projeto de Lei Nº. 020/2014, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a autorização 
para a participação do Município de Paraguaçu no Consórcio Intermunicipal para o 
Desenvolvimento Regional Sustentável”. O senhor Presidente requer do Vereador 
Marlon José Tomé, relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação 
Final, que proceda a leitura do seu parecer. Finalizada a leitura, o projeto é colocado 
em discussão. 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 16 (dezesseis) de setembro de 2014 (dois mil e quatorze), 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 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia dezesseis de setembro do ano de dois mil e quatorze, 
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. O Senhor Presidente, conforme 
requerimento aprovado pela Mesa Diretora, convida para fazer uso da Tribuna Livre, o 
Senhor Adir Antonio Felipe, o qual irá discursar sobre “O Curso do Pronatec 
(qualificação profissional) – Auxílio Transporte”. Finalizada a fala, fazem uso da palavra 
para manifestação todos os vereadores. A seguir o Expediente do Executivo: Leitura 
do Ofício Nº. 277/2014. A continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto 
de Lei Nº. 026/2014, de autoria do Vereador Nildo Antonio de Paiva, que “Altera 
dispositivos da Lei Municipal Nº. 1938, de 21 de Novembro de 2005, que ‘Cria o 
Conselho Municipal do Idoso, e dá outras providências’” e do Requerimento Nº. 
250/2014 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves. Na sequência o Expediente de 
Terceiros: Leitura do Convite da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Isto posto, 
passa-se a Ordem do Dia: Leitura e Votação do Requerimento de Urgência Especial 
Nº. 253/2014 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo, Marlon José Tomé e 
Nildo Antonio de Paiva. Em votação é aprovado por unanimidade. Por fim, Votação em 
Turno Único do Projeto de Lei Nº. 025/2014, de autoria do Executivo, que “Dá nova 
redação ao § 2º do art. 5º da Lei Nº. 2.218, de 23 de setembro de 2013”. O senhor 
Presidente requer do Vereador Marlon José Tomé, relator da Comissão de Justiça, 
Finanças, Orçamento e Redação Final, que proceda a leitura do seu parecer. 
Finalizada a leitura, o projeto é colocado em discussão. 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 23 (vinte e três) de 
setembro de 2014 (dois mil e quatorze), 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 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e três de setembro do ano de dois mil e quatorze, 
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. Na sequência o Expediente 
dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 251/2014 do Vereador Nildo Antonio 
de Paiva e Nºs. 252 a 255/2014 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e 
Rafael da Quadra; das Indicações: Nºs. 080, 081, 083 e 085/2014 dos Vereadores 
Claudiney Gonçalves Camargo e Rafael da Quadra, Nº. 082/2014 do Vereador Marlon 
José Tomé e Nº. 084/2014 do Vereador Nildo Antonio de Paiva; e das Moções: Nºs. 
047 e 048/2014 do Vereador Marlon José Tomé e Nº. 049/2014 do Vereador Joaquim 
Alaerte Gonçalves. Em discussão os requerimentos, as indicações e as moções, fazem 
uso da palavra para manifestação todos Vereadores. Em votação são aprovados por 
unanimidade. A continuar o Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios Nºs. 125 a 
130 e 132 a 136/2014 da Secretaria Municipal de Obras e Nºs. 018 e 162/2014 da 
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  A seguir o Tema Livre: 
Com a palavra o Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves relata suas reivindicações: 1ª – 
A necessidade de reiterar requerimentos e indicações, e mesmo assim os mesmos não 
são atendidos; 2ª – O descaso com os cemitérios do município; 3ª – A vergonha da 
compra das pranchas pela população do bairro da cachoeira, para reforma do barco 
(balsa); 4ª – A inexistência da campanha de vacinação anti-cio e anti-rábica em ano de 
copa e eleição; 5ª – A fragilidade do trabalho desenvolvido pela assistência; 6ª – A 
solicitação para confecção de carteirinhas para aposentados e a falta de atenção do 
Executivo em providenciar as mesmas; 7ª – A falta de conclusão dos reparos e buracos 
nas ruas asfaltadas; 8ª – O atraso do envio dos balancetes da FHOP; e 9ª – A 
ausência da existência do cargo de monitores para os veículos escolares. Por fim, faz 
uso da palavra o Vereador Francis Feliciano Santos e tece comentários e críticas ao 
Executivo, uma vez que o mesmo não cumpre de forma adequada a Lei do Promatep.  
Isto posto, passa-se a Ordem do Dia: Leitura e Votação do Requerimento de Urgência 
Especial Nº. 256/2014 dos Vereadores José Maria Ramos, Marlon José Tomé e Nildo 
Antonio de Paiva. O requerimento é encaminhado para votação pelos líderes de 
bancada, Vereadores Selmo José Silva e José Maria Ramos. Em votação é aprovado 
por unanimidade. Por fim, Votação em Turno Único do Projeto de Emenda Modificativa 
Nº. 001/2014, ao Projeto de Lei Nº. 015/2014, que “Modifica dispositivo do Projeto de 
Lei Nº. 015/2014, que ‘Altera dispositivos da Lei Nº. 1.681/2000’, que ‘Dispõe sobre a 
política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e dá outras 
providências” e do Projeto de Lei Nº. 015/2014, de autoria do Vereador José Rafael de 
Souza, que “Altera dispositivos da Lei Nº. 1681/2000, que ‘Dispõe sobre a política de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente e dá outras providências’”. O 
senhor Presidente requer do Vereador Selmo José Silva, relator da Comissão de 
Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que proceda a leitura do seus 
pareceres. Finalizada a leitura, os projeto são colocados em discussão. 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. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais. Não 
havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os 
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vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 30 
(trinta) de setembro de 2014 (dois mil e quatorze), 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 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia trinta de setembro do ano de dois mil e quatorze, 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. Na sequência o Expediente do 
Executivo: Leitura do Ofício Nº. 282/2014 e do Projeto de Lei Nº. 027/2014, que 
“Autoriza a abertura de Crédito Especial Adicional visando a concessão de Auxílio 
Financeiro a Associação de Jiu Jitsu de Paraguaçu e dá outras providências”. A 
continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 257/2014 do 
Vereador Nildo Antonio de Paiva, Claudiney Gonçalves Camargo e Rafael da Quadra, 
Nºs. 258 e 259/2014 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Rafael da 
Quadra, Nº. 260/2014 dos Vereadores Nildo Antonio de Paiva e Rafael da Quadra, Nº. 
261/2014 do Vereador Selmo José Silva e Nº. 262/2014 do Vereador Francis Feliciano 
Santos; das Indicações: Nº. 086/2014 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo 
e Rafael da Quadra, Nº. 087/2014 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nº. 088/2014 
dos Vereadores Nildo Antonio de Paiva, Claudiney Gonçalves Camargo e Rafael da 
Quadra e Nº. 089/2014 do Vereador Selmo José Silva; e das Moções: Nºs. 050 e 
051/2014 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves. Em discussão os requerimentos, as 
indicações e as moções, fazem uso da palavra para manifestação todos Vereadores. 
Em votação são aprovados por unanimidade. A seguir o Expediente de Terceiros: 
Leitura dos Ofícios Nºs. 101, 102, 103 e 105/2014 da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Trabalho e Habitação e Nºs. 137, 138 e 139/2014 da Secretaria 
Municipal de Obras; do Convite do Irmãos do Sagrado Coração; e Correspondência da 
Professora Núbia Betânia Silva Dias Campos. 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 outubro de 2014 (dois mil e quatorze), 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 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia sete de outubro do ano de dois mil e quatorze, 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. Na sequência o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 264/2014 dos Vereadores Nildo Antonio 
de Paiva e Marlon José Tomé e Nºs. 265 a 268/2014 dos Vereadores Claudiney 
Gonçalves Camargo e Rafael da Quadra; das Indicações: Nº. 090/2014 do Vereador 
Joaquim Alaerte Gonçalves; e das Moções: Nºs. 052, 053 e 054/2014 do Vereador 
Joaquim Alaerte Gonçalves. Em discussão os requerimentos, a indicação e as moções, 
fazem uso da palavra para manifestação todos Vereadores. Em votação são aprovados 
por unanimidade. A seguir o Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios Nº. 
128/2014 do Governo do Estado de Minas Gerais e Nº. 391/2014 da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. A continuar, o Senhor Presidente, conforme 
requerimento aprovado pela Mesa Diretora, convida para fazer uso da Tribuna Livre, a 
Senhora Débora Umbelina, o qual irá discursar sobre “A Saúde no Município de 
Paraguaçu/MG”. Finalizada a fala, fazem uso da palavra para manifestação todos os 
vereadores. Isto posto, passa-se a Ordem do Dia: Leitura e Votação do Requerimento 
de Urgência Especial Nº. 263/2014 dos Vereadores José Maria Ramos, Marlon José 
Tomé e Nildo Antonio de Paiva. O requerimento é encaminhado para votação pelos 
líderes de bancada, Vereadores Selmo José Silva e José Maria Ramos. Em votação é 
aprovado por unanimidade. Por fim, Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 
027/2014, de autoria do Executivo, que “Autoriza a abertura de Crédito Especial 
Adicional visando a concessão de Auxílio Financeiro a Associação de Jiu Jitsu de 
Paraguaçu e dá outras providências”. O senhor Presidente requer do Vereador Marlon 
José Tomé, relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, 
que proceda a leitura do seus pareceres. Finalizada a leitura, o projeto é colocado em 
discussão. 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, 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 14 (quatorze) de outubro de 2014 (dois mil e quatorze), 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 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia quatorze de outubro do ano de dois mil e quatorze, 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. Na sequência o Expediente do 
Executivo: Ofícios Nºs. 291, 293 e 298/2014. A continuar o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 269/2014 do Vereador Selmo José Silva e 
Nºs. 270 a 273/2014 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Rafael da 
Quadra. Em discussão os requerimentos, fazem uso da palavra para manifestação 
todos Vereadores. Em votação são aprovados por unanimidade. A seguir o Expediente 
de Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nº. 017/2014 do Conselho Municipal do Patrimônio 
Cultural de Paraguaçu/MG, Nºs. 140, 141, 142, 144 e Nº. 145/2014 da Secretaria 
Municipal de Obras, Nº. 154/2014 da Secretaria Municipal de Saúde e Nº. 109/2014 da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Isto posto, passa-se 
ao Tema Livre: Com a palavra o Vereador Rafael da Quadra comenta que em estudo 
com o Engenheiro da Prefeitura e o Secretário Municipal de Esporte e Lazer definiu-se 
que logo será realizado uma licitação para manutenção e reformas das outras quadras 
do município. Destaca que a Mesa Diretora está analisando parcerias com as 
universidades para realização de análise do tratamento de esgoto e que será 
encaminhada ao Senhor Adir Antonio Felipe, resposta ao questionamento realizado 
pelo mesmo na Tribuna Livre. Na sequência o Vereador Selmo José Silva fala sobre a 
reforma da Avenida Dom Bosco e reforça que fez pedido ao Executivo para pausar as 
obras e reanalisar junto a população, vereadores e comerciantes alternativas para não 
diminuir as metragens da referida avenida. Por fim, enaltece novamente que a 
solicitação é para buscar soluções de melhoras no projeto, viabilizando um gasto mais 
justo do dinheiro público. Com a palavra o Vereador Nildo Antonio de Paiva parabeniza 
a Orquestra de Violeiros da Unifal-MG, que se apresentou no município, a Secretaria 
de Educação pela realização do evento, os Professores e Vereadores pela 
comemoração dos seus respectivos dias. Ainda com a palavra faz uma retrospectiva da 
história do Vereador. 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 21 (vinte e um) 
de outubro de 2014 (dois mil e quatorze), 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 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e um de outubro do ano de dois mil e quatorze, 
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. Na sequência o Expediente do 
Executivo: Ofícios Nºs. 304, 305 e 307/2014. A continuar o Expediente dos 
Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 028/2014, de autoria do Vereador Francis 
Feliciano Santos, que “Dá denominação a Vias Públicas do Município de Paraguaçu, 
define a sua extensão e dá outras providências” e dos Requerimentos: Nºs. 276 a 
280/2014 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Rafael da Quadra e Nºs. 
281 a 284/2014 do Vereador Francis Feliciano Santos; e Indicação Nº. 091/2014 do 
Vereador Marlon José Tomé. Em discussão os requerimentos e indicação, fazem uso 
da palavra para manifestação todos os Vereadores. Em votação são aprovados por 
unanimidade. Isto posto, passa-se a Ordem do Dia: Leitura e Votação dos 
Requerimentos de Urgência Especial Nº. 275/2014 dos Vereadores Francis Feliciano 
Santos, Joaquim Alaerte Gonçalves e Rafael da Quadra e Nº. 285/2014 dos 
Vereadores Rafael da Quadra, Marlon José Tomé e Nildo Antonio de Paiva. Os 
requerimentos são encaminhados para votação pelos líderes de bancada, Vereadores 
Selmo José Silva e José Maria Ramos. Em votação são aprovados por unanimidade. 
Por fim, Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 018/2014, de autoria do 
Vereador Francis Feliciano Santos, que “Declara de Utilidade Pública Municipal a 
Associação Marolo Motoclube e dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 
022/2014, de autoria dos Vereadores José Rafael de Souza e Marlon José Tomé, que 
“Institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Paraguaçu e dá 
outras providências”. O senhor Presidente requer dos Vereadores Marlon José Tomé e 
Selmo José Silva, relatores da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação 
Final, que procedam às leituras dos seus pareceres. Finalizada as leituras, os projetos 
são colocados em discussão. 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. 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 28 (vinte e oito) de outubro de 2014 (dois mil e 
quatorze), 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 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e oito de outubro do ano de dois mil e quatorze, 
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. Na sequência o Expediente 
dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 286/2014 do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo, Nº. 287/2014 do Vereador Nildo Antônio de Paiva, Nºs. 288, 289, 
290, 291 e 293/2014 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Rafael da 
Quadra e Nº. 292/2014 do Vereador Selmo José Silva; das Indicações: Nº. 092/2014 
do Vereador Nildo Antonio de Paiva e Nºs. 093 e 094/2014 dos Vereadores Claudiney 
Gonçalves Camargo e Rafael da Quadra; e das Moções: Nºs. 055 e 057/2014 do 
Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves, Nº. 056/2014 dos Vereadores Joaquim Alaerte 
Gonçalves e Rafael da Quadra, Nºs. 058, 059, 060, 061 e 063/2014 dos Vereadores 
Joaquim Alaerte Gonçalves e José Maria Ramos e Nº. 062/2014 do Vereador José 
Maria Ramos. Em discussão os requerimentos, as indicações e as moções, fazem uso 
da palavra para manifestação todos os Vereadores. Em votação são aprovados por 
unanimidade. Isto posto, passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: 
Nºs. 146, 147, 148, 149 e 150/2014 da Secretaria Municipal de Obras e Nºs. 110 e 
117/2014 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação; e do 
Convite da Escola Estadual Padre Piccinini. A continuar o Tema Livre. Com a palavra 
o Vereador Francis Feliciano Santos faz um desabafo e se diz indignado com a falta de 
união do legislativo. Por fim, destaca a importância da união dos vereadores na busca 
de soluções para os graves problemas que assolam o município e dificultam a vida dos 
mais necessitados. 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 04 (quatro) de 
novembro de 2014 (dois mil e quatorze), 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 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia quatro de novembro do ano de dois mil e quatorze, 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. Na sequência o Expediente do 
Executivo: Leitura do Projeto de Lei Nº. 029/2014, que Altera a Lei Nº. 2.235, de 24 
de dezembro de 2013 (Lei do Plano Plurianual) que dispõe sobre o Plano Plurianual 
para o período de 2014 a 2017, altera a Lei Nº. 2.211, de 07 de agosto de 2013 (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias) que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução 
da Lei Orçamentária de 2014 e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do 
exercício financeiro de 2014”, do Projeto de Lei Nº. 030/2014, que “Dispõe sobre o 
parcelamento de débitos do Município de Paraguaçu com seu Regime Próprio de 
Previdência Social – RPPS” e dos Ofícios Nºs. 315, 317, 318, 319 e 322/2014. A 
continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 294/2014 do 
Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves, Nº. 295/2014 dos Vereadores Nildo Antônio de 
Paiva e Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 296 a 301/2014 dos Vereadores 
Claudiney Gonçalves Camargo e Rafael da Quadra. Em discussão os requerimentos, 
fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Em votação são 
aprovados por unanimidade. Isto posto, passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura 
dos Ofícios: Nºs. 020, 021 e 023/2014 da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Nº. 015/2014 da Secretaria Municipal de Saúde/Epidemiologia e Nºs. 
168 e 170/2014 da Secretaria Municipal de Saúde. A seguir a Ordem do Dia: Leitura e 
Votação do Requerimento de Urgência Especial Nº. 302/2014 de todos os Vereadores. 
O requerimento é encaminhado para votação pelos líderes de bancada, Vereadores 
Selmo José Silva e José Maria Ramos. Em votação é aprovado por unanimidade. Por 
fim, Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 030/2014, de autoria do Executivo, 
que “Dispõe sobre o parcelamento de débitos do Município de Paraguaçu com seu 
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS”. Em se tratando de norma que não 
conta com o seu respectivo parecer, o senhor Presidente designa como relator 
especial, o Vereador Selmo José Silva e suspende a sessão para que o mesmo possa 
emitir o seu parecer. Reiniciada a sessão, o senhor presidente requer do Vereador 
Selmo José Silva, relator especial, que proceda à leitura do seu parecer. Finalizada, o 
projeto é colocado em discussão. 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, o projeto foi aprovado por 8 (oito) votos favoráveis e uma 
abstenção do Vereador Rafael da Quadra. 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 
11 (onze) de novembro de 2014 (dois mil e quatorze), as 19:00 (dezenove) horas. 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 - 
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Nildo Antonio de Paiva  
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ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia onze de novembro do ano de dois mil e quatorze, 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. O Senhor Presidente, conforme 
requerimento aprovado pela Mesa Diretora, convida para fazer uso da Tribuna Livre, o 
Senhor Jeferson dos Reis Roberto, o qual irá discursar sobre “Os médicos e o 
atendimento a população”. Finalizada a fala, fazem uso da palavra para manifestação 
todos os vereadores. Na sequência o Expediente do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 
343/2014. A continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 
303, 304 e 306/2014 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Rafael da 
Quadra, Nº. 305/2014 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo, Nildo Antonio 
de Paiva e Rafael da Quadra; da Indicação Nº. 095/2014 dos Vereadores Claudiney 
Gonçalves Camargo e Rafael da Quadra; e das Moções: Nºs. 064 e 065/2014 dos 
Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Rafael da Quadra e Nºs. 066 a 071/2014 
dos Vereadores Joaquim Alaerte Gonçalves e Marlon José Tomé. Em discussão os 
requerimentos, a indicação e as moções, fazem uso da palavra para manifestação 
todos os Vereadores. Em votação são aprovados por unanimidade. Isto posto, passa-
se ao Expediente de Terceiros: Leitura do Conselho Municipal de Saúde. 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 18 (dezoito) de novembro de 2014 (dois mil 
e quatorze), 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 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia dezoito de novembro do ano de dois mil e quatorze, 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. Na sequência o Expediente do 
Executivo: Leitura do Ofícios Nºs. 345, 346, 348 e 353/2014. A continuar o 
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 308/2014 do Vereador 
Nildo Antonio de Paiva, Nº. 309/2014 dos Vereadores Nildo Antonio de Paiva e Rafael 
da Quadra, Nºs. 310 a 314/2014 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e 
Rafael da Quadra, Nºs. 315 a 319/2014 do Vereador Selmo José Silva e Nº. 320/2014 
dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Rafael da Quadra; das Indicações: 
Nº. 096/2014 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Rafael da Quadra e 
Nºs. 097 a 100/2014 do Vereador Selmo José Silva; e das Moções: Nº. 071/2014 do 
Vereador Marlon José Tomé e Nº. 072/2014 do Vereador José Maria Ramos. Em 
discussão os requerimentos, as indicações e as moções, fazem uso da palavra para 
manifestação todos os Vereadores. Em votação são aprovados por unanimidade. Isto 
posto, passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 173/2014 da 
Secretaria Municipal de Saúde. A seguir a Ordem do Dia: Votação em Turno Único do 
Veto Parcial ao Projeto de Lei Nº. 015/2014, de autoria do Executivo e do Projeto de 
Lei Nº. 029/2014, de autoria do Executivo, que “Altera a Lei Nº. 2.235, de 24 de 
dezembro de 2013 (Lei do Plano Plurianual) que dispõe sobre o Plano Plurianual para 
o período de 2014 a 2017, altera a Lei Nº. 2.211, de 07 de agosto de 2013 (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias) que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução 
da Lei Orçamentária de 2014 e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do 
exercício financeiro de 2014”. O senhor presidente requer dos Vereadores Marlon José 
Tomé e Selmo José Silva, relatores da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e 
Redação Final, que procedam à leitura dos seus pareceres. Finalizada, os projetos são 
colocados em discussão. Fazem uso da palavra para manifestação todos os 
vereadores. Posteriormente em votação secreta e nominal, de acordo com o inciso III, 
do §3º e §7º, 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 25 (vinte e cinco) de 
novembro de 2014 (dois mil e quatorze), 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 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e cinco de novembro do ano de dois mil e quatorze, 
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. Na sequência o Expediente do 
Executivo: Leitura do Projeto de Lei Complementar Nº. 002/2014, que “Dá nova 
redação ao artigo 188, da Lei Complementar 14, de 24 de dezembro de 2005, e dá 
outras providências”. A continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto 
de Lei Nº. 032/2014, de autoria da Mesa Diretora, que “Concede gratificação aos 
servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo Municipal”, do Projeto de 
Emenda Aditiva Nº. 001/2014, ao Projeto de Lei Nº. 023/2014, de autoria dos 
Vereadores, que “Adiciona dispositivos e anexos do Projeto de Lei Nº. 023/2014, que 
estima a receita e fixa a despesa do Município de Paraguaçu, para o exercício de 2015 
e dá outras providências” e do Projeto de Emenda Modificativa Nº. 001/2014, ao 
Projeto de Lei Nº. 023/2014, de autoria dos Vereadores, que “Altera dispositivos e 
anexos do Projeto de Lei Nº. 023/2014, que estima a receita e fixa a despesa do 
Município de Paraguaçu, para o exercício de 2015 e dá outras providências”; dos 
Requerimentos: Nº. 321/2014 do Vereador Rafael da Quadra e Nºs. 322 a 325/2014 
dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Rafael da Quadra; das Indicações: 
Nº. 101/2014 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nº. 102/2014 do Vereador 
Marlon José Tomé; e da Moção Nº. 073/2014 do Vereador Marlon José Tomé. Em 
discussão os requerimentos, as indicações e a moção, fazem uso da palavra para 
manifestação todos os Vereadores. Em votação são aprovados por unanimidade. Isto 
posto, passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios Nºs. 179 e 181/2014 
da Secretaria Municipal de Saúde e Nºs. 151 a 159/2014 da Secretaria Municipal de 
Obras; e dos Convites da Associação de Jiu-Jitsu e Escola Municipal de Guaipava. A 
seguir a Ordem do Dia: Votação do Requerimento de Urgência Especial Nº. 326/2014. 
Em votação é aprovado por unanimidade. Na sequência, Votação em Primeiro Turno 
do Projeto de Emenda Aditiva Nº. 001/2014, ao Projeto de Lei Nº. 023/2014, de 
autoria dos Vereadores, que “Adiciona dispositivos e anexos do Projeto de Lei Nº. 
023/2014, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Paraguaçu, para o 
exercício de 2015 e dá outras providências”, do Projeto de Emenda Modificativa Nº. 
001/2014, ao Projeto de Lei Nº. 023/2014, de autoria dos Vereadores, que “Altera 
dispositivos e anexos do Projeto de Lei Nº. 023/2014, que estima a receita e fixa a 
despesa do Município de Paraguaçu, para o exercício de 2015 e dá outras 
providências” e do Projeto de Lei Nº. 023/2014, de autoria do Executivo, que “Estima a 
receita e fixa as despesas do Município de Paraguaçu para o exercício de 2015”. O 
senhor presidente requer do Vereador Marlon José Tomé, relator da Comissão de 
Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que proceda à leitura do seu parecer. 
Finalizada, os projetos são colocados em discussão. Fazem uso da palavra para 
manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação nominal, de acordo 
com o inciso III, do §3º, do 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 02 (dois) de dezembro de 
2014 (dois mil e quatorze), as 19:00 (dezenove) horas. As discussões na íntegra da 
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sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta 
Casa. 
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ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia dois de dezembro do ano de dois mil e quatorze, 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. Na sequência o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 361 a 365/2014. A continuar o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 327, 328, 329, 333 e 334/2014 dos 
Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Rafael da Quadra, Nº. 330/2014 dos 
Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo, Nildo Antonio de Paiva e Rafael da 
Quadra, Nº. 331/2014 dos Vereadores Nildo Antonio de Paiva e Rafael da Quadra e Nº. 
332/2014 do Vereador Selmo José Silva; e das Indicações: Nº. 103/2014 do Vereador 
Nildo Antonio de Paiva e Nº. 104/2014 do Vereador Rafael da Quadra. Em discussão 
os requerimentos e as indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos os 
Vereadores. Em votação são aprovados por unanimidade. Isto posto, passa-se ao 
Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios Nºs. 160 a 168/2014 da Secretaria 
Municipal de Obras; e do Convite da Câmara Municipal de Guaxupé. A seguir a Ordem 
do Dia: Votação do Requerimento de Urgência Especial Nº. 336/2014 dos Vereadores 
Francis Feliciano Santos, Joaquim Alaerte Gonçalves, Marlon José Tomé e Selmo José 
Silva. Em votação é aprovado por unanimidade. Na sequência, Votação em Primeiro 
Turno do Projeto de Lei Complementar Nº. 002/2014, de autoria do Executivo, que “Dá 
nova redação ao artigo 188, da Lei Complementar 14, de 24 de dezembro de 2005, e 
dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 024/2014, de autoria do Executivo, que 
“Altera os Anexos do Plano Plurianual, para o período 2014/2017, de que trata a Lei 
Municipal 2.235/2013 e dá outras providências”; e Votação em Turno Único do 
Projeto de Lei Nº. 026/2014, de autoria do Vereador Nildo Antonio de Paiva, que “Altera 
dispositivos da Lei Municipal Nº. 1938, de 21 de Novembro de 2005, que ‘Cria o 
Conselho Municipal do Idoso, e dá outras providências’”. O senhor presidente requer 
dos Vereadores Marlon José Tomé e Selmo José Silva, relatores da Comissão de 
Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que procedam à leitura dos seus 
pareceres. Finalizada, os projetos são colocados em discussão. Fazem uso da palavra 
para manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação nominal, de 
acordo com o inciso III, do §3º, do art. 253 do regimento interno, os projetos são 
aprovados por unanimidade, com exceção do Projeto de Lei Complementar Nº. 
002/2014, que recebeu um voto contrário do Vereador Nildo Antonio de Paiva. 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 dezembro de 2014 (dois mil e 
quatorze), 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 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia nove de dezembro do ano de dois mil e quatorze, 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. Na sequência o Expediente do 
Executivo: Leitura do Ofício Nº. 369/2014. A continuar o Expediente dos Vereadores: 
Leitura do Projeto de Lei Complementar Nº. 003/2014, de autoria do Vereador Francis 
Feliciano Santos, que “Altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar Nº. 14, de 
24 de dezembro de 2005, que ‘Institui o Plano Diretor do Município de Paraguaçu e dá 
outras providências’”; dos Requerimentos: Nºs. 337 e 338/2014 dos Vereadores 
Claudiney Gonçalves Camargo, Nildo Antonio de Paiva e Rafael da Quadra, Nº. 
339/2014 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Rafael da Quadra e Nº. 
340/2014 do Vereador Francis Feliciano Santos; e das Indicações: Nº. 105/2014 do 
Vereador Marlon José Tomé, Nº. 106/2014 dos Vereadores Claudiney Gonçalves 
Camargo, Francis Feliciano Santos, Joaquim Alaerte Gonçalves e Selmo José Silva, 
Nº. 107/2014 do Vereador Rafael da Quadra, Nº. 108/2014 dos Vereadores Claudiney 
Gonçalves Camargo e Rafael da Quadra e Nº. 109/2014 do Vereador Selmo José 
Silva; e das Moções: Nºs. 074 e 075/2014 dos Vereadores Marlon José Tomé e 
Joaquim Alaerte Gonçalves e Nº. 076/2014 dos Vereadores Joaquim Alaerte 
Gonçalves, José Maria Ramos, Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo. 
Em discussão os requerimentos, as indicações e as moções, fazem uso da palavra 
para manifestação todos os Vereadores. Em votação são aprovados por unanimidade. 
Isto posto, passa-se ao Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofício Nºs. 037/2014 do 
Fundo Previdenciário Municipal; e dos Convites do Colégio Brilho do Saber/Objetivo e 
Escola Municipal Luiz de Melo Viana Sobrinho. A seguir a Ordem do Dia: Votação em 
Turno Único do Projeto de Lei Nº. 032/2014, de autoria da Mesa Diretora, que 
“Concede gratificação aos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo 
Municipal”. O senhor presidente requer do Vereador Selmo José Silva, relator da 
Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que proceda à leitura do 
seu parecer. Finalizada, o projeto é colocado em discussão. Fazem uso da palavra 
para manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação nominal, de 
acordo com o inciso III, do §3º, do 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 extraordinária, que será realizada no dia 15 (quinze) de 
dezembro de 2014 (dois mil e quatorze), as 14:00 (quatorze) 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 05ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às quatorze horas do dia quinze de dezembro do ano de dois mil e quatorze, 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: Eleição da Mesa Diretora e Corregedor. O Senhor Presidente comunica que nos 
termos do regimento interno desta Casa, cabe ao presidente cujo mandato se finda 
proceder à eleição para renovação da mesa. Assim sendo, é procedida a referida 
eleição, considerando as normas contidas no artigo 16 e seus incisos. São 
apresentadas as seguintes candidaturas: Chapa Única e Completa: Marlon José Tomé 
– Presidente; Nildo Antonio de Paiva – Vice-Presidente; José Rafael de Souza – 1º 
Secretário e Claudiney Gonçalves Camargo – 2º Secretário. Finalizada a apresentação, 
é colocada em votação nominal, de acordo com o inciso III, do §3º, do art. 253 do 
regimento interno. Na sequência o senhor Presidente convida os Vereadores, Rafael 
da Quadra e Francis Feliciano Santos, para realizarem a apuração da eleição, que 
obteve os seguintes resultados: Chapa Única e Completa - 08 (oito) votos favoráveis e 
01 (um) voto contra; Corregedor – 07 (sete) votos favoráveis, 01 (um) voto contra e 01 
(um) voto em branco. Dessa forma, ficam eleitos a nova Mesa Diretora e o Corregedor 
da Câmara Municipal para o biênio 2015-2016, sendo eles: Mesa Diretora - Presidente: 
Marlon José Tomé, Vice-presidente: Nildo Antonio de Paiva, 1º Secretário: José Rafael 
de Souza e 2º Secretário: Claudiney Gonçalves Camargo; e Corregedor: José Maria 
Ramos. 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 16 (dezesseis) de dezembro de 
2014 (dois mil e quatorze), 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 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia dezesseis de dezembro do ano de dois mil e quatorze, 
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. Na sequência o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nº. 360, 371, 378, 379 e 380, todos de 2014. A 
continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 033/2014, de 
autoria dos Vereadores Joaquim Alaerte Gonçalves e Selmo José Silva, que “dá 
denominação a vias públicas do Município de Paraguaçu, especificamente situadas no 
loteamento denominado Sagrado Coração e dá outras providências’”; Leitura do 
Projeto de Lei Nº 034/2014, de autoria do Vereador Francis Feliciano Santos,. Que “dá 
dá denominação a vias públicas do Município de Paraguaçu, define sua extensão e dá 
outras providências; Leitura do Requerimento: Nº. 343/2014, do Vereador Francis 
Feliciano Santos. Após discussão, o requerimento Nº 343/2014 é aprovado por 
unanimidade. Não havendo Expediente de Terceiros e nem mesmo Tema Livre, 
passou-se à Ordem do Dia: Requerimento de Urgência Especial Nº 342/2014, dos 
Vereadores Francis Feliciano Santos, Joaquim Alaerte Gonçalves e Selmo José Silva, 
referente ao Projeto de Lei Complementar 003/2014 e ao Projeto de Lei nº 034/2014. 
Colocado em votação, o requerimento de urgência especial é aprovado por 
unanimidade. Votação em Primeiro Turno do Projeto de Lei Complementar Nº. 
003/2014, de autoria do Vereador Francis Feliciano Santos, que “Altera e acrescenta 
dispositivos à Lei Complementar nº 14, de 24 de dezembro de 2005, que instituiu o 
Plano Diretor do Município de Paraguaçu e dá outras providências. O senhor 
presidente requer do Vereador Marlon José Tomé, relator da Comissão de Justiça, 
Finanças, Orçamento e Redação Final, que proceda à leitura do seu parecer. 
Finalizada, o projeto é colocado em discussão. Fazem uso da palavra para 
manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação nominal, de acordo 
com o inciso III, do §3º, do art. 253 do regimento interno, o projeto de lei complementar 
é aprovado, em primeiro turno, por unanimidade. Votação em Turno Único do Projeto 
de Lei nº 034/2014, de autoria do Vereador Francis Feliciano dos Santos, que “dá 
denominação a vias públicas do Município de Paraguaçu, define sua extensão e dá 
outras providências. Considerando se tratar de projeto que não conta com seu 
respectivo parecer, o senhor presidente designa, como relator especial, o Vereador 
Selmo José Silva, concedendo-lhe o prazo regimental. Após leitura do parecer do 
relator especial, o projeto é colocado em discussão, e, posteriormente, aprovado por 
unanimidade. Votação em Segundo Turno do Projeto de Lei nº 023/2014, de autoria 
do Poder Executivo Municipal, que “estima a receita e fixa as despesas do Município de 
Paraguaçu para o exercício de 2015”, bem como das suas respectivas emendas 
(Projeto de Emenda Aditiva nº 001/2014 e Projeto de Emenda Modificativa nº 
001/2014), ambas de autoria de todos os Vereadores. Após discussão e votação, os 
referidos projetos de natureza orçamentária 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 extraordinária, que será realizada no dia 17 (dezessete) de dezembro de 2014 
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(dois mil e quatorze), as 14:00 (quatorze) 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 06ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às quatorze horas do dia dezessete de dezembro do ano de dois mil e quatorze, 
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: Votação, em Segundo Turno, do Projeto de Lei nº 024/2014, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, que “altera os Anexo do Plano Plurianual, para o período 
2014/2017, de que trata a Lei Municipal 2.235/2013 e dá outras providências. O projeto 
é colocado em discussão, e, em votação, 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 
extraordinária, que será realizada no dia de hoje, 17 (dezessete) de dezembro de 2014 
(dois mil e quatorze), as 14:45 (quatorze horas e quarenta e cinco minutos). 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. 62 

ATA DA 07ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de dezembro do ano 
de dois mil e quatorze, 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: Votação, em Segundo Turno, do Projeto de Lei 
Complementar nº 002/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal, que “dá nova 
redação ao artigo 188, da Lei Complementar 14, de 24 de dezembro de 2005 e dá 
outras providências. O projeto é colocado em discussão, ocasião em que os 
Vereadores Marlon José Tomé e Rafael da Quadra fazem uso da palavra. Em votação, 
é aprovado, em segundo turno, 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 extraordinária, que 
será realizada no dia 18 (dezoito) de dezembro de 2014 (dois mil e quatorze), as 14:00 
(quatorze 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 08ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às quatorze horas do dia dezoito de dezembro do ano de dois mil e quatorze, 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: Votação, em Segundo Turno, do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 
003/2014, de autoria do Vereador Francis Feliciano Santos, que “Altera e acrescenta 
dispositivos à Lei Complementar Nº. 14, de 24 de dezembro de 2005” e, em Turno 
Único, do Substitutivo ao Projeto de Lei Nº. 031/2014, de Autoria do Poder Executivo, 
que “Atualiza a Planta de Valores Imobiliários para Fins de Lançamento de IPTU e da 
outras providências. O Vereador Rafael da Quadra requer a palavra e solicita ao 
plenário pedido de adiamento de votação do Substitutivo ao Projeto de Lei Nº. 
031/2014. O senhor presidente coloca em discussão, e posteriormente em votação, o 
pedido citado acima. Em votação é aprovado por unanimidade. Na sequência, passa a 
votação em Segundo Turno. O senhor presidente consulta o plenário para dispensa da 
leitura do parecer e coloca o Projeto de Lei Complementar Nº. 003/2014 em discussão. 
Fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente, em 
votação nominal, de acordo com o inciso III, do §3º, do art. 253 do regimento interno, o 
projeto de Lei Complementar Nº. 003/2014 é aprovado, em segundo turno, 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 22 (vinte e dois) de 
dezembro de 2014 (dois mil e quatorze), as 14:00 (quatorze horas) As discussões na 
íntegra da sessão encotram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria 
desta Casa. 
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ATA DA 09ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às quatorze horas do dia vinte e dois de dezembro do ano de dois mil e quatorze, 
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: Votação em Turno Único do Substitutivo ao Projeto de Lei Nº. 031/2014, de 
Autoria do Poder Executivo, que “Atualiza a Planta de Valores Imobiliários para Fins de 
Lançamento de IPTU e da Outras Providencias” e do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 
003/2014, de autoria da Mesa Diretora, que “Declara Inservíveis determinados Bens do 
Patrimônio do Poder Legislativo e autoriza doação ao Poder Executivo Municipal e dá 
outras providências”. O senhor presidente, em se tratando de normas que não contam 
com os seus respectivos pareceres, designa como relatores especiais, os Vereadores 
José Maria Ramos e Selmo José Silva. Dessa forma suspende a sessão para que os 
mesmos possam emitir os seus pareceres, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos. 
Retomada a sessão, o senhor requer dos relatores especiais a leitura dos seus 
respectivos pareceres. Finalizada, 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, do §3º, do art. 253 do regimento interno, os 
projetos são aprovados. 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 fevereiro de 2015 (dois mil e quinze), as 14:00 (quatorze horas) As discussões 
na íntegra da sessão encotram-se em forma gravada, à disposição de todos na 
secretaria desta Casa. 
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