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ATA DA 01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezesseis horas do dia vinte e seis de janeiro ano de dois mil e quinze, 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 Lei Nº. 001/2015, de autoria do Executivo, que “Concede revisão 
geral e anual das remunerações dos servidores públicos municipais e dá outras 
providências”; do Projeto de Lei Nº. 003/2015, de autoria do Mesa Diretora, que 
“Concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo 
Municipal”; do Projeto de Lei Nº. 004/2015, de autoria da Mesa Diretora, que “Concede 
revisão geral anual aos agentes políticos do Município de Paraguaçu, Estado de Minas 
Gerais” e do Veto ao Projeto de Lei Complementar Nº. 003/2014. Considerando se 
tratar de normas que não contam com os seus respectivos pareceres, o senhor 
presidente designa, como relatores especiais, os Vereadores José Maria Ramos e José 
Rafael de Souza, concedendo-lhes o prazo regimental para confecção dos pareceres. 
Retomada a reunião, o senhor presidente requer dos relatores especiais a leitura dos 
seus respectivos pareceres. Finalizada, os projetos e o veto são colocados em 
discussão. Fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. 
Posteriormente em votação nominal para os projetos de leis, de acordo com o inciso II, 
do § 3º, do art. 253, e votação secreta para o veto, de acordo com o inciso III, do § 7º, 
do art. 253, ambos do regimento interno da Câmara Municipal de Paraguaçu, os 
projetos de leis são aprovados por unanimidade e o Veto ao Projeto de Lei 
Complementar Nº. 003/2014 é rejeitado por oito votos a favor e um contra. 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), 
às 19:00h (dezenove) horas. As discussões na íntegra desta sessão encontram-se em 
forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. Presentes no recinto 
diversas pessoas da comunidade, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e 
aprovada, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia três de fevereiro ano de dois mil e quinze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 001/2015 do Vereador Francis Feliciano 
Santos, Nº. 002/2015 dos Vereadores José Rafael de Souza, Nildo Antônio de Paiva, 
Claudiney Gonçalves Camargo e Rafael da Quadra, Nºs. 003, 004, 005 e 006/2015 do 
Vereador José Rafael de Souza, Nºs. 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 
017, 018 e 021/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves 
Camargo; Nºs. 019 e 020/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra, Nildo Antônio de 
Paiva e Claudiney Gonçalves Camargo; e Nº. 022/2015 dos  Vereadores Selmo José 
Silva e Francis Feliciano Santos; e da Indicação: Nº. 001/2015 dos Vereadores Rafael 
da Quadra, Nildo Antônio de Paiva e Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão, os 
requerimentos e a indicação, fazem uso da palavra para manifestação todos os 
vereadores. Posteriormente em votação são aprovados por unanimidade. Ato contínuo 
passa-se as Considerações Finais e o senhor presidente entrega o balancete do mês 
dezembro 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 10 (dez) de fevereiro de 2015 (dois mil e quinze), às 19:00h 
(dezenove) horas. As discussões na íntegra desta sessão encontram-se em forma 
gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. Presentes no recinto diversas 
pessoas da comunidade, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, 
será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia dez de fevereiro ano de dois mil e quinze, havendo número 
regimental, a Vice-Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores, com exceção do Presidente Marlon José Tomé. O Vereador José Rafael 
de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada 
sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna Livre. A Vice-Presidência conforme 
solicitação prévia protocolada nos termos regimentais, convida os Srs. Wiliam Lopez de 
Lima e Adailton Jorge Roberto de Oliveira, para fazerem uso da Tribuna, os quais irão 
discorrer sobre o Carnaval 2015 no Município de Paraguaçu. Esclarecendo ao 
convidados que terão o prazo de até 20 minutos para explanação. Finalizada a fala dos 
inscritos, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. A seguir o 
Expediente do Executivo: Leitura do Projeto de Lei Nº. 002/2015, que “Dispõe sobre a 
concessão do direito real de uso de um terreno do patrimônio público municipal à Fonte 
Construções, Serviços e Meio Ambiente Ltda, a título de incentivo para ampliação de 
suas atividades, e dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 005/2015, que 
“Dispõe sobre a doação de imóveis pertencente à municipalidade, para a empresa 
Linhanyl Paraguaçu S/A e dá outras providências”, ambos são de autoria do Executivo. 
A continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 023, 24 e 
25/2015 do Vereador Francis Feliciano Santos e Nºs. 026, 027, 028 e 029/2015 dos 
Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão os 
requerimentos, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. 
Posteriormente em votação são aprovados por unanimidade. Ato contínuo passa-se as 
Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o vice-presidente encerra a 
sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será 
realizada no dia 19 (dezenove) de fevereiro de 2015 (dois mil e quinze), às 15:00h 
(quinze) horas. As discussões na íntegra desta sessão encontram-se em forma 
gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. Presentes no recinto diversas 
pessoas da comunidade, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, 
será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia dezenove de fevereiro ano de dois mil e quinze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 030, 031, 032, 033, 
034, 037 e 043/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves 
Camargo, Nºs. 035, 036, 038 e 039/2015 do Vereador José Rafael de Souza e Nºs. 040, 
041 e 042/2015 do Vereador Selmo José Silva; das Indicações: Nº. 002/2015 dos 
Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 004 e 005/2015 
do Vereador Nildo Antonio de Paiva; e das Moções: Nº. 001/2015 dos Vereadores 
Marlon José Tomé e Joaquim Alaerte Gonçalves e Nºs. 002 e 003/2015 dos 
Vereadores José Maria Ramos e Joaquim Alaerte Gonçalves. Em discussão os 
requerimentos, as indicações e as moções, fazem uso da palavra para manifestação 
todos os vereadores. Posteriormente, em votação, são aprovados por unanimidade. A 
continuar o Expediente de Terceiros: Leitura da Correspondência do Codema e dos 
Ofícios: Nº. 2282/2015 do Ministério da Saúde, Nºs. 001 e 004/2015 da Caixa 
Econômica Federal, Nº. 002/2015 da Secretaria Municipal de Obras, Nºs. 005 e 
013/2015 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Nº. 
001/2015 do Conselho Municipal do Patrimônio Cultura de Paraguaçu/MG, Nº. 
002/2015 da Cosagua e Nº. 012/2015 da Secretaria Municipal de Saúde. Ato contínuo 
passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o presidente 
encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, 
que será realizada no dia 24 (vinte e quatro) de fevereiro de 2015 (dois mil e quinze), 
às 19:00h (dezenove) horas. As discussões na íntegra desta sessão encontram-se em 
forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. Presentes no recinto 
diversas pessoas da comunidade, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e 
aprovada, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia vinte e quatro de fevereiro do ano de dois mil e quinze, 
havendo número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem 
todos os vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com 
o Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 033 e 034/2015. A continuar o 
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 044, 046, 047, 048 e 
049/2015 do Vereador José Rafael de Souza, Nº. 045/2015 do Vereador José Rafael 
de Souza e Nildo Antonio de Paiva, Nºs. 050, 059 e 060/2015 do Vereador Selmo José 
Silva e Nºs. 051 a 058/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves 
Camargo; e da Moção: Nº. 004/2015 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves. 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 Convite do Centro Social Juvenato e dos 
Ofícios Nº. 025/2015 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Paraguaçu/MG e Nº. 012/2015 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de 
Paraguaçu/MG. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais 
nada a tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a 
próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 03 (três) de março de 2015 (dois 
mil e quinze), às 19:00h (dezenove) horas. As discussões na íntegra desta sessão 
encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. 
Presentes no recinto diversas pessoas da comunidade, lavrei a presente ata, que após 
lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros que compõem a Mesa 
Diretora. 
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ATA DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia três de março do ano de dois mil e quinze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 061/2015 do Vereador Nildo Antonio de 
Paiva, Nºs. 062 a 065/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves 
Camargo, Nºs. 066 a 071/2015 do Vereador José Rafael de Souza, Nºs. 072, 073 e 
074/2015 do Vereador Francis Feliciano Santos e Nº. 075/2015 do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo; das Indicações: Nº. 006/2015 do Vereador Selmo José Silva, Nºs. 
07 e 08/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 
009/2015 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo, Francis Feliciano Santos, 
Joaquim Alaerte Gonçalves, Selmo José Silva e Rafael da Quadra e Nºs. 011 e 
012/2015 do Vereador José Rafael de Souza; e das Moções: Nº. 005/2015 dos 
Vereadores Rafael da Quadra, Claudiney Gonçalves Camargo e José Rafael de Souza 
e Nº. 006/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra, Claudiney Gonçalves Camargo e 
José Maria Ramos. Em discussão os requerimentos, as indicações e as moções, fazem 
uso da palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente, em votação, 
são aprovados por unanimidade. A seguir o Expediente de Terceiros: Leitura do 
Convite da OAB e dos Ofícios Nºs. 016, 017 e 021/2015 da Secretaria Municipal de 
Saúde. A continuar a Ordem do Dia: Apresentação do Requerimento de Urgência 
Especial Nº. 076/2015 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo, 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. 002/2015, 
que “Dispõe sobre a concessão do direito real de uso de um terreno do patrimônio 
público municipal à Fonte Construções, Serviços e Meio Ambiente Ltda, a título de 
incentivo para ampliação de suas atividades, e dá outras providências” e do Projeto de 
Lei Nº. 005/2015, que “Dispõe sobre a doação de imóveis pertencente à 
municipalidade, para a empresa Linhanyl Paraguaçu S/A e dá outras providências”. O 
senhor presidente requer dos Vereadores Selmo José Silva e José Rafael de Souza, 
relatores da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que 
procedam à leitura dos seus pareceres. Finalizada, o senhor presidente coloca em 
discussão os projetos. Fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. 
E posteriormente em votação nominal, de acordo com o § 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 presidente encerra a 
sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será 
realizada no dia 10 (dez) de março de 2015 (dois mil e quinze), às 19:00h (dezenove) 
horas. As discussões na íntegra desta sessão encontram-se em forma gravada, à 
disposição de todos na secretaria desta Casa. Presentes no recinto diversas pessoas 
da comunidade, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será 
assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 

 
Marlon José Tomé - Presidente 

 
 
 
 

Nildo Antonio de Paiva - Vice-Presidente 
 

José Rafael de Souza - 1º Secretário 
 

Claudiney G. Camargo - 2º Secretário 
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ATA DA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia dez de março do ano de dois mil e quinze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna Livre. O 
Presidente convida o Senhor Jovane Ernesto Constantini para fazer uso da Tribuna e 
discorrer sobre o funcionamento do SAMU e suas peculiaridades. Finalizada sua 
explanação fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Na 
sequência o Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 051, 052, 056 e 057/2015 
e dos Projetos de Leis Nºs. 007/2015, que “Dispõe sobre a doação de imóvel pertencente à 
municipalidade, para empresa José Francisco da Cruz Me e dá outras providências” e Nº. 
008/2015, que “Dispõe sobre a doação de imóvel pertencente à municipalidade, para empresa 

Roberto Aparecido Gouveia Me e dá outras providências”. Ato contínuo passa-se as 
Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerra a 
sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será 
realizada no dia 17 (dezessete) de março de 2015 (dois mil e quinze), às 19:00h 
(dezenove) horas. As discussões na íntegra desta sessão encontram-se em forma 
gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. Presentes no recinto diversas 
pessoas da comunidade, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, 
será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia dezessete de março do ano de dois mil e quinze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 057/2015. A continuar o Expediente 
dos Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 006/2015, de autoria dos Vereadores 
José Rafael de Souza, Nildo Antonio de Paiva e Marlon José Tomé, que “Revoga os 
parágrafos 1º e 2º do artigo 102 da Lei 675/77, que ‘Dispõe sobre o Código 
Administrativo do Município de Paraguaçu, e dá outras providências” e do Projeto de 
Resolução Nº. 001/2015, de autoria dos Vereadores Marlon José Tomé, Nildo Antonio 
de Paiva e José Rafael de Souza, que “Altera Dispositivo do Regimento Interno 
redefinindo horário de inicio das sessões ordinárias da Câmara Municipal de 
Paraguaçu”; dos Requerimentos: Nºs. 077 e 078/2015 do Vereador Nildo Antonio de 
Paiva, Nºs. 079 a 083 e 095 a 097/2015 do Vereador José Rafael de Souza, Nºs. 084 a 
091 e 093/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, 
Nºs. 092, 098, 099 e 100/2015 do Vereador Selmo José Silva e Nº. 094/2015 do 
Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; das Indicações: Nº. 010/2015 dos 
Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 014/2015 do 
Vereador Nildo Antonio de Paiva e Nº. 015/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra, 
Claudiney Gonçalves Camargo e Nildo Antonio de Paiva; e das Moções: Nº. 007/2015 
do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves, Nº. 008/2015 do Vereador Joaquim Alaerte 
Gonçalves e José Maria Ramos e Nºs. 009, 010 e 011/2015 do Vereador José Maria 
Ramos. Em discussão os requerimentos, as indicações e as moções, 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. 029/2015 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Paraguaçu/MG, Nº. 004/2015 da Cosagua, Nº. 030/2015 da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Trabalho e Habitação, Nºs. 018, 022 e 029/2015 da Secretaria 
Municipal de Saúde e Nºs. 006 a 010/2015 da Secretaria Municipal de Obras. Ato 
contínuo passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o 
presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião 
ordinária, que será realizada no dia 24 (vinte e quatro) de março de 2015 (dois mil e 
quinze), às 19:00h (dezenove) horas. As discussões na íntegra desta sessão 
encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. 
Presentes no recinto diversas pessoas da comunidade, lavrei a presente ata, que após 
lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros que compõem a Mesa 
Diretora. 

 
Marlon José Tomé 

Presidente 

 
 
 
 

Nildo Antonio de Paiva 
Vice-Presidente 
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2º Secretário 
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ATA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia vinte e quatro de março do ano de dois mil e quinze, 
havendo número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem 
todos os vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com 
o Expediente do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 071/2015 e dos Projetos de Leis: Nº. 
009/2015, que “Dispõe sobre a doação de imóvel pertencente à municipalidade, para a 
Cooperativa Mista Agropecuária de Paraguaçu Ltda e dá outras providências” e Nº. 
010/2015, que “Dispõe sobre a doação de imóvel pertencente à municipalidade, para a 
Cooperativa Mista Agropecuária de Paraguaçu Ltda e dá outras providências”. A 
continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 101 e 
102/2015 do Vereador Francis Feliciano Santos, Nºs. 103 a 108/2015 dos Vereadores 
Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 109 a 113/2015 do Vereador 
José Rafael de Souza e Nºs. 114 e 115/2015 do Vereador Selmo José Silva; das 
Indicações: Nºs. 016, 017 e 018/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney 
Gonçalves Camargo e Nºs. 019 e 020/2015 do Vereador Francis Feliciano Santos; e da 
Moção: Nº. 012/2015 dos Vereadores Marlon José Tomé e Joaquim Alaerte Gonçalves. 
Em discussão os requerimentos, as indicações 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 dos Ofícios: Nº. 3489/2015 
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Nºs. 034 e 035/2015 da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação e Nº. 023/2015 da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer. Isto posto, passa-se a Ordem do Dia: Encaminhamento 
e Votação do Requerimento de Urgência Especial Nº. 116/2015 dos Vereadores 
Claudiney Gonçalves Camargo, José Maria Ramos e Rafael da Quadra. Em votação é 
aprovado por unanimidade. Na seqüência Votação de Turno Único: Projeto de Lei Nº. 
007/2015, que “Dispõe sobre a doação de imóvel pertencente à municipalidade, para 
empresa José Francisco da Cruz Me e dá outras providências” Projeto de Lei Nº. 
008/2015, que “Dispõe sobre a doação de imóvel pertencente à municipalidade, para a 
empresa Roberto Aparecido Gouveia Me e dá outras providências” Projeto de 
Resolução Nº. 001/2015, de autoria dos Vereadores Marlon José Tomé, Nildo Antonio 
de Paiva e José Rafael de Souza, que “Altera Dispositivo do Regimento Interno 
redefinindo horário de inicio das sessões ordinárias da Câmara Municipal de 
Paraguaçu”. O senhor presidente requer dos Vereadores Nildo Antonio de Paiva, José 
Rafael de Souza e Selmo José Silva, relatores da Comissão de Justiça, Finanças, 
Orçamento e Redação Final, que procedam à leitura dos seus pareceres. Finalizada, o 
senhor presidente coloca em discussão os projetos. Fazem uso da palavra para 
manifestação todos os Vereadores. E posteriormente em votação nominal, de acordo 
com o § 3º, do art. 253, do Regimento Interno, os projetos de leis são aprovados por 
unanimidade e o projeto de resolução é aprovado por 05 (cinco) votos favoráveis 
(Vereadores Marlon José Tomé, Nildo Antonio de Paiva, José Rafael de Souza, Francis 
Feliciano Santos e José Maria Ramos) versus 04 (quatro) votos contra (Vereadores 
Claudiney Gonçalves Camargo, Joaquim Alaerte Gonçalves, Rafael da Quadra e 
Selmo José Silva). Ato contínuo passa-se as Considerações Finais.  
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Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os vereadores 
convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 31 (trinta e um) 
de março de 2015 (dois mil e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As discussões na 
íntegra desta sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na 
secretaria desta Casa. Presentes no recinto diversas pessoas da comunidade, lavrei a 
presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros que 
compõem a Mesa Diretora. 
 

 
Marlon José Tomé 

Presidente 

 
 
 

 

Nildo Antonio de Paiva 
Vice-Presidente 

 
 
 

José Rafael de Souza 
1º Secretário 

 
 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 
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ATA DA 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia trinta e um de março do ano de dois mil e quinze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 117/2015 do Vereador 
Nildo Antonio de Paiva, Nº. 118/2015 do Vereador Francis Feliciano Santos, Nºs. 119, 
124, 125 e 127/2015 do Vereador Selmo José Silva, Nºs. 120 a 123 e 126/2015 dos 
Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 128 a 130/2015 
do Vereador José Rafael de Souza; das Indicações: Nº. 021/2015 dos Vereadores 
Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo e Nº. 022/2015 do Vereador 
Francis Feliciano Santos; e das Moções: Nº. 013/2015 do Vereador Marlon José Tomé, 
Nº. 014/2015 dos Vereadores Marlon José Tomé, José Rafael de Souza e Nildo 
Antonio de Paiva e Nº. 015/2015 dos Vereadores Marlon José Tomé, Joaquim Alaerte 
Gonçalves, José Rafael de Souza e Selmo José Silva. Em discussão os requerimentos, 
as indicações e as moções, 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. 032/2015 da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Trabalho e Habitação e Nºs. 062 e 063/2015 da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais e o senhor 
presidente faz a entrega do balancete do mês de fevereiro de dois mil e quinze aos 
vereadores. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 07 
(sete) de abril de 2015 (dois mil e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As discussões na 
íntegra desta sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na 
secretaria desta Casa. Presentes no recinto diversas pessoas da comunidade, lavrei a 
presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros que 
compõem a Mesa Diretora. 
 

 
Marlon José Tomé 

Presidente 

 
 
 
 

Nildo Antonio de Paiva 
Vice-Presidente 

 
 
 

José Rafael de Souza 
1º Secretário 

 
 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 
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  ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia sete de abril do ano de dois mil e quinze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 085, 086, 087, 094 e 096/2015 e do Projeto de Lei 
Nº. 011/2015, que “Regulamenta os benefícios eventuais definidos na Lei Orgânica de 
Assistência Social – LOAS”. Na seqüência o senhor Presidente, conforme convite 
enviado pela Mesa Diretora, convida os Senhores Carlos Magno de Mesquita e Iraí 
Cássio Ferreira de Souza, funcionários da Emater, para discorrer sobre o CAR – 
Cadastro Ambiente Rural. A continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura dos 
Requerimentos: Nºs. 131 a 135 e 138/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e 
Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 136/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra, 
Claudiney Gonçalves Camargo e Nildo Antonio de Paiva, Nº. 137/2015 do Vereador 
Nildo Antonio de Paiva e Nº. 147/2015 do Vereador Selmo José Silva; e das Moções: 
Nº. 016/2015 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves e Nº. 017/2015 dos Vereadores 
Marlon José Tomé e José Maria Ramos. Em discussão os requerimentos e as moções, 
fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente, em 
votação, são aprovados por unanimidade. A continuar o Expediente de Terceiros: 
Leitura dos Ofícios: Nºs. 033, 034, 035, 039 e 043/2015 da Secretaria Municipal de 
Saúde. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a 
tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a 
próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 14 (quatorze) de abril de 2015 
(dois mil e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As discussões na íntegra desta sessão 
encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. 
Presentes no recinto diversas pessoas da comunidade, lavrei a presente ata, que após 
lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros que compõem a Mesa 
Diretora. 
 

 
Marlon José Tomé 

Presidente 

 
 
 
 

Nildo Antonio de Paiva 
Vice-Presidente 

 
 
 

José Rafael de Souza 
1º Secretário 

 
 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 
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  ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia quatorze de abril do ano de dois mil e quinze, havendo número  
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 088 e 097/2015. A continuar o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 139 a 144 e 156 a 161/2015 do Vereador 
José Rafael de Souza, Nºs. 145 e146/2015 do Vereador Claudiney Gonçalves 
Camargo, Nºs. 148, 149 e 152/2015 do Vereador Francis Feliciano Santos, Nº. 
150/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e Nildo Antonio de Paiva, Nº. 151/2015 
dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 153, 154, 155 
e 168/2015 do Vereador Selmo José Silva, Nº. 162/2015 do Vereador Nildo Antonio de 
Paiva e Nºs. 163 a 167 e 169 a 171/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e 
Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão os requerimentos, fazem uso da palavra 
para manifestação todos os vereadores. Posteriormente, em votação, são aprovados 
por unanimidade. A seguir a Ordem do Dia: Votação de Turno Único do Projeto de Lei 
Nº. 033/2014, que “Dá denominação a vias públicas do Município de Paraguaçu, 
especificamente situadas no Loteamento denominado Sagrado Coração, e dá outras 
providências”. O senhor presidente requer do Vereador José Rafael de Souza, relator 
da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que proceda à leitura 
do seu parecer. Finalizada, o senhor presidente coloca em discussão o projeto. Fazem 
uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em votação 
nominal, de acordo com o § 3º, do art. 253, do Regimento Interno, o projeto de lei é 
aprovado por unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais. Não 
havendo mais nada a tratar, o 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 2015 (dois mil e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As discussões na 
íntegra desta sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na 
secretaria desta Casa. Presentes no recinto diversas pessoas da comunidade, lavrei a 
presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros que 
compõem a Mesa Diretora. 
 

 
Marlon José Tomé 

Presidente 

 
 
 
 

Nildo Antonio de Paiva 
Vice-Presidente 

 
 
 

José Rafael de Souza 
1º Secretário 

 
 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 
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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte e dois de abril do ano de dois mil e quinze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 100/2015. A continuar o Expediente 
dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 172, 173, 175, 176, 177, 178, 182, 
183, 184 e 195/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves 
Camargo, Nº. 174/2015 (Retirado pelo Autor), Nº. 179/2015 do Vereador Selmo José 
Silva, Nºs. 180 e 181/2015 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nºs. 185 a 194/2015 do 
Vereador José Rafael de Souza; e Moções Nºs. 018 e 019 dos Vereadores Joaquim 
Alaerte Gonçalves e Selmo José Silva. Em discussão os requerimentos e as moções, 
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 Nºs.: 011 e 012/2015 da Secretaria Municipal de Obras, Nº. 011/2015 da 
Secretaria Municipal de Saúde (Epidemiologia) e Nº. 003/2015 do Sindicato Rural de 
Paraguaçu/MG; e do Convite da EMATER. Ato contínuo passa-se as Considerações 
Finais e o senhor presidente entrega o balancete do mês de março/2015. Não havendo 
mais nada a tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados 
para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 28 (vinte e oito) de abril de 
2015 (dois mil e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As discussões na íntegra desta 
sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta 
Casa. Presentes no recinto diversas pessoas da comunidade, lavrei a presente ata, 
que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros que compõem a 
Mesa Diretora. 
 

 
Marlon José Tomé 

Presidente 

 
 
 
 

Nildo Antonio de Paiva 
Vice-Presidente 

 
 
 

José Rafael de Souza 
1º Secretário 

 
 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 
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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte e oito de abril do ano de dois mil e quinze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta e o Senhor 
Presidente convida os representantes da Emater, Carlos Magno de Mesquita, Irai 
Cássio F. de Souza e Sandra Aparecida Gonçalves Lemos, para fazerem uso da 
Tribuna Livre e discorrerem sobre o Relatório Anual de Atividades desenvolvidas pela 
empresa no Município de Paraguaçu/MG. Finalizada a apresentação, todos os 
vereadores fazem uso da palavra para manifestação. Na sequência o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 105 e 109/2015. A continuar o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Projetos: de Resolução Nº. 002/2015, de autoria do 
Vereador José Rafael de Souza, que “Cria a Comissão de Assuntos Relevantes para 
elaboração de um Diagnóstico do Sistema de Saúde do município de Paraguaçu/MG”, 
de Lei Nº. 013/2015, de autoria dos Vereadores José Rafael de Souza e Nildo Antonio 
de Paiva, que “Dispõe sobre atendimento prioritário às pessoas com deficiência, às 
pessoas de mobilidade reduzida e aos idosos em estabelecimentos de saúde e dá 
outras providências” e de Lei Nº. 014/2015, de autoria dos Vereadores José Rafael de 
Souza e Nildo Antonio de Paiva, que “Dispõe sobre a publicação o cadastro das 
pessoas inscritas para obter vaga nas creches do município e dá outras providências”; 
e dos Requerimentos: Nºs. 196, 197 e 198/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e 
Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 199 a 208/2015 do Vereador Selmo José Silva, Nº. 
207/2015 (Retirado pelo Autor) e Nºs. 209 e 213/2015 do Vereador José Rafael de 
Souza. Em discussão os requerimentos, fazem uso da palavra para manifestação todos 
os vereadores. Posteriormente, em votação, são aprovados por unanimidade. Isto 
posto, a Ordem do Dia: Votação do Requerimento de Urgência Nº. 232/2015, de 
todos os Vereadores. Em votação é aprovado por unanimidade. Na sequência, 
VOTAÇÃO de TURNO ÚNICO do Projeto de Lei Nº. 009/2015, de autoria do 
Executivo, que “Dispõe sobre a doação de imóvel pertencente à municipalidade, para a 
Cooperativa Mista Agropecuária de Paraguaçu Ltda e dá outras providências” e do 
Projeto de Lei Nº. 010/2015, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a doação de 
imóvel pertencente à municipalidade, para a Cooperativa Mista Agropecuária de 
Paraguaçu Ltda 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 à leitura dos seus pareceres. Finalizada, o senhor presidente coloca 
em discussão os projetos. Fazem uso da palavra para manifestação todos os 
Vereadores. Posteriormente em votação nominal, de acordo com o § 3º, do art. 253, do 
Regimento Interno, os projetos de leis são aprovados por unanimidade. Ato contínuo 
passa-se as Considerações Finais.  
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Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os vereadores 
convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 05 (cinco) de 
maio de 2015 (dois mil e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As discussões na íntegra 
desta sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria 
desta Casa. Presentes no recinto diversas pessoas da comunidade, lavrei a presente 
ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros que compõem 
a Mesa Diretora. 
 

 
 

Marlon José Tomé 
Presidente 

 
 
 
 

 

Nildo Antonio de Paiva 
Vice-Presidente 

 
 
 
 

José Rafael de Souza 
1º Secretário 

 
 
 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 
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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia cinco de maio do ano de dois mil e quinze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta e o Senhor Presidente 
convida as Senhoras, Aparecida Maria Alves Cláudio e Neusa Aparecida Lopes, para 
fazerem uso da Tribuna Livre e discorrerem sobre a necessidade de ajuda para 
reformas de casas em estados precários. Finalizada a apresentação, todos os 
vereadores fazem uso da palavra para manifestação. A continuar o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 210 a 214/2015 do Vereador José Rafael 
de Souza, Nº. 215/2015 do Vereador Nildo Antonio de Paiva e Nºs. 216 a 222/2015 dos 
Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão os 
requerimentos, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. 
Posteriormente, em votação, são aprovados por unanimidade. Isto posto, a Ordem do 
Dia: Votação do Projeto de Resolução Nº. 002/2015, de autoria do Vereador José 
Rafael de Souza, que “Cria a Comissão de Assuntos Relevantes para elaboração de 
um Diagnóstico do Sistema de Saúde do município de Paraguaçu”. 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 senhor presidente coloca em discussão o projeto. Fazem uso da palavra 
para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em votação, é aprovado por 
unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais 
nada a tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a 
próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 12 (doze) de maio de 2015 (dois 
mil e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As discussões na íntegra desta sessão 
encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. 
Presentes no recinto diversas pessoas da comunidade, lavrei a presente ata, que após 
lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros que compõem a Mesa 
Diretora. 
 

 
 

Marlon José Tomé 
Presidente 

 
 
 
 
 

Nildo Antonio de Paiva 
Vice-Presidente 

 
 
 
 

José Rafael de Souza 
1º Secretário 

 
 
 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 
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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia doze de maio do ano de dois mil e quinze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 120 e 121/2015 e do Substitutivo ao Projeto de Lei 
Complementar Nº. 003/2013, que “Dispõe sobre a concessão de anistia financeira a 
servidores públicos, na condição que menciona, e dá outras providências”. A continuar 
o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 223 a 225/2015 e 244 
a 248/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 
226 a 231/2015 do Vereador Francis Feliciano Santos, Nº. 233/2015 do Vereador 
Joaquim Alaerte Gonçalves, Nºs. 234 a 242/2015 do Vereador José Rafael de Souza, 
Nº. 243/2015 do Vereador Nildo Antonio de Paiva e Nºs. 249 e 250/2015 do Vereador 
Selmo José Silva; e Moções: Nº. 020/2015 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves, 
Nºs. 021 e 022/2015 do Vereador José Maria Ramos e Nºs. 024 e 025/2015 dos 
Vereadores Joaquim Alaerte Gonçalves e José Maria Ramos. Em discussão os 
requerimentos e as moções, fazem uso da palavra para manifestação todos os 
vereadores. Posteriormente, em votação, são aprovados por unanimidade. Ato 
contínuo passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o 
presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião 
ordinária, que será realizada no dia 19 (dezenove) de maio de 2015 (dois mil e quinze), 
às 15:00h (quinze) horas. As discussões na íntegra desta sessão encontram-se em 
forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. Presentes no recinto 
diversas pessoas da comunidade, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e 
aprovada, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
 

 
 

Marlon José Tomé 
Presidente 

 
 
 
 
 

Nildo Antonio de Paiva 
Vice-Presidente 

 
 
 
 

José Rafael de Souza 
1º Secretário 

 
 
 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 
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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia dezenove de maio do ano de dois mil e quinze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 126/2015. A continuar o Expediente 
dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 251, 252, 262 e 263/2015 do 
Vereador José Rafael de Souza, Nºs. 253, 255, 256, 258 e 259/2015 dos Vereadores 
Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 254 e 260/2015 dos 
Vereadores Rafael da Quadra, Nildo Antonio de Paiva e Claudiney Gonçalves 
Camargo, Nºs. 257 e 264/2015 do Vereador Selmo José Silva e Nº. 261/2015 do 
Vereadores José Rafael de Souza e Nildo Antonio de Paiva; Indicação Nº. 029/2015 
dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo; e Moção Nº. 
026/2015 do Vereador José Maria Ramos. Em discussão os requerimentos, a indicação 
e a moção, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. 
Posteriormente, em votação, são aprovados por unanimidade. Ato contínuo passa-se 
as Considerações Finais e o senhor presidente entrega o balancete do mês de 
abril/2015 aos vereadores. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerra a 
sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será 
realizada no dia 26 (vinte e seis) de maio de 2015 (dois mil e quinze), às 15:00h 
(quinze) horas. As discussões na íntegra desta sessão encontram-se em forma 
gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. Presentes no recinto diversas 
pessoas da comunidade, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, 
será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte e seis de maio do ano de dois mil e quinze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem os 
vereadores, com exceção do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves. O Vereador José 
Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é 
aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do Executivo: Leitura 
dos Ofícios Nºs. 130, 131 e 132/2015. A continuar o Expediente dos Vereadores: 
Leitura do Projeto de Emenda Aditiva Nº. 001/2015, ao Projeto de Lei Nº. 011/2015, 
de autoria do Vereador José Rafael de Souza, que “Adiciona dispositivos ao Projeto de 
Lei Nº. 011/2015, que regulamenta os benefícios eventuais definidos na Lei Orgânica 
de Assistência Social - LOAS”; dos Requerimentos: Nº. 265/2015 retirado pelo autor, 
Nºs. 266, 267, 268, 270, 271, 272 e 273/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e 
Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 269 e 274/2015 do Vereador Nildo Antonio de 
Paiva, Nº. 275/2015 dos Vereadores Nildo Antonio de Paiva e Rafael da Quadra, Nº. 
276/2015 do Vereador José Rafael de Souza e Nºs. 277 e 278/2015 do Vereador Selmo 
José Silva; e da Moção Nº. 027/2015 dos Vereadores José Maria Ramos e Joaquim 
Alaerte Gonçalves. Em discussão os requerimentos e a moção, fazem uso da palavra 
para manifestação todos os vereadores. Posteriormente, em votação, são aprovados 
por unanimidade. Na seqüência o Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nº. 
074/2015 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Nºs. 044, 045, 046, 047, 050, 
051, 053, 054, 057 e 058/2015 da Secretaria Municipal de Saúde, Nº. 009/2015 da 
Escola Estadual Padre Piccinini, Nº. 002/2015 do Conselho Municipal do Patrimônio 
Cultural de Paraguaçu/MG, Nºs. 019 e 040/2015 do Departamento de Recursos 
Humanos, Nºs. 013, 014, 015, 016 e 017/2015 da Secretaria Municipal de Obras, Nºs. 
021, 022 e 023/2015 da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Nºs. 015 e 018/2015 da Secretaria Municipal de Saúde/Epidemiologia, Nºs. 051, 052 e 
053/2015 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Nº. 
066/2015 do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Nº. 011/2015 da Abase e 
Nº. 007/2015 da Cosagua; e das Correspondências: Fonte, Alcoólicos Anônimos e 
Departamento de Meio Ambiente. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais. 
Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os vereadores 
convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 02 (dois) de 
junho de 2015 (dois mil e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As discussões na íntegra 
desta sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria 
desta Casa. Presentes no recinto diversas pessoas da comunidade, lavrei a presente 
ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros que compõem 
a Mesa Diretora. 
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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia dois de junho do ano de dois mil e quinze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 279, 280, 281 e 282/2015 dos 
Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 283/2015 dos 
Vereadores Rafael da Quadra, José Rafael de Souza e Claudiney Gonçalves Camargo,  
Nº. 284/2015 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nºs. 285 a 289/2015 do Vereador 
José Rafael de Souza, Nºs. 290 e 291/2015 do Vereador Selmo José Silva; das 
Indicação Nº. 030/2015 do Vereador Francis Feliciano Santos; e da Moção Nº. 
028/2015 dos Vereadores José Maria Ramos e Joaquim Alaerte Gonçalves. Em 
discussão os requerimentos, a indicação e a moção, fazem uso da palavra para 
manifestação todos os vereadores. Posteriormente, em votação, são aprovados por 
unanimidade. Isto posto, a Ordem do Dia: Leitura e votação do Requerimento de 
Urgência Especial Nº. 294/2015 de todos os Vereadores. Os líderes de bancada, 
Vereadores José Maria Ramos e Selmo José Silva fizeram uso da palavra para 
encaminhamento da votação do requerimento de urgência. Em votação é aprovado por 
unanimidade. A continuar, Votação em TURNO ÚNICO do Projeto de Lei de Nº. 
011/2015, de autoria do Executivo, que “Regulamenta os benefícios Eventuais 
definidos na Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS” e do Projeto de Lei Nº. 
006/2015, de autoria dos Vereadores José Rafael de Souza, Marlon José Tomé e Nildo 
Antonio de Paiva, que “Revoga os parágrafos 1º e 2º do artigo 102 da Lei 675/77, que 
dispõe sobre o Código Administrativo do município de Paraguaçu 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 à leitura dos 
seus pareceres. Finalizada, o senhor presidente coloca em discussão os projetos. 
Fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em 
votação nominal, de acordo com o § 3º, do art. 253, do Regimento Interno, os projetos 
de leis são aprovados por unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações 
Finais. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 09 
(nove) de junho de 2015 (dois mil e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As discussões 
na íntegra desta sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na 
secretaria desta Casa. Presentes no recinto diversas pessoas da comunidade, lavrei a 
presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros que 
compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia nove de junho do ano de dois mil e quinze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura do Ofício Nº. 138/2015 e do Projeto de Lei Nº. 015/2015, de autoria 
Executivo, que “Aprova o Plano Municipal de Educação – PME e dá outras 
providências”. A continuar, o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: 
Nºs. 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 310 e 311/2015 dos Vereadores Rafael da 
Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 295/2015 dos Vereadores Rafael da 
Quadra, José Rafael de Souza e Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 298/2015 do 
Vereador Nildo Antonio de Paiva e Rafael da Quadra, Nºs. 304 a 309 e 312/2015 do 
Vereador José Rafael de Souza. Em discussão os requerimentos, fazem uso da 
palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente, em votação, são 
aprovados por unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais. Não 
havendo mais nada a tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os vereadores 
convocados para a próxima reunião extraordinária, que será realizada no dia 15 
(quinze) de junho de 2015 (dois mil e quinze), às 17:00h (dezessete) horas. As 
discussões na íntegra desta sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de 
todos na secretaria desta Casa. Presentes no recinto uma pessoa da comunidade, 
lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 02ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezessete horas do dia quinze de junho do ano de dois mil e quinze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 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 PRIMEIRO TURNO do PROJETO DE EMENDA MODIFICATIVA Nº. 
001/2015, AO PROJETO DE LEI Nº. 012/2015, de autoria de todos os Vereadores, 
que “Altera dispositivos do Projeto de Lei nº. 012/2015, que dispõe sobre as diretrizes 
para elaboração da Lei Orçamentária de 2016 do Município de Paraguaçu e dá outras 
providências”, do PROJETO DE EMENDA ADITIVA Nº. 001/2015, AO PROJETO DE 
LEI Nº. 012/2015, de autoria de todos os Vereadores, que “Acrescenta dispositivos ao 
Projeto de Lei Nº. 012/2015, que Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e 
execução da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras providências” e do Projeto de Lei 
de Nº. 012/2015, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes para 
elaboração da Lei Orçamentária de 2016 do Município de Paraguaçu e dá outras 
providências”. O senhor presidente requer do Vereador José Rafael de Souza, relator 
da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que proceda à leitura 
dos seus pareceres. Finalizada, o senhor presidente coloca em discussão os projetos. 
Fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em 
votação nominal, de acordo com o § 3º, do art. 253, do Regimento Interno, os projetos 
de leis são aprovados por unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações 
Finais. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 16 
(dezesseis) de junho de 2015 (dois mil e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As 
discussões na íntegra desta sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de 
todos na secretaria desta Casa. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e 
aprovada, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia dezesseis de junho do ano de dois mil e quinze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna 
Livre. O senhor presidente convida a senhora Tatiana Claudiano Lourenço e o senhor 
Luis Fernando Peres, para fazer uso da palavra, os quais irão discorrer sobre a Sala de 
Narcóticos Anônimos de Paraguaçu. Finalizada a explanação, todos os vereadores 
fazem uso da palavra para manifestação. A continuar o Expediente dos Vereadores: 
Leitura dos Projetos de Leis: Nº. 016/2015, de autoria do Vereador Joaquim Alaerte 
Gonçalves, que “Dá denominação a via pública do Município de Paraguaçu, define a 
sua extensão e dá outras providência” e Nº. 017/2015, de autoria dos Vereadores 
Selmo José Silva e Joaquim Alaerte Gonçalves, que “Dá denominação a vias públicas 
do Município de Paraguaçu, define a sua extensão e dá outras providências”; dos 
Requerimentos: Nº. 313/2015 dos Vereadores Selmo José Silva e Joaquim Alaerte 
Gonçalves, Nº. 314/2015 do Vereador Francis Feliciano Santos, Nº. 315/2015 do 
Vereador Selmo José Silva, Nº. 316/2015 do Vereador Nildo Antonio de Paiva e Nºs. 
317, 318 e 321/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves 
Camargo. Em discussão os requerimentos, fazem uso da palavra para manifestação 
todos os vereadores. Posteriormente, em votação, são aprovados por unanimidade. 
Isto posto, a Ordem do Dia: Votação em TURNO ÚNICO do Parecer Prévio pela 
aprovação das contas do Executivo Municipal, exercício de 2013. O senhor 
presidente requer do Vereador José Rafael de Souza, relator da Comissão de Justiça, 
Finanças, Orçamento e Redação Final, que proceda à leitura do seu parecer. Na 
sequência, o Vereador Selmo José Silva, membro da Comissão de Justiça, Finanças, 
Orçamento e Redação Final, faz a leitura do seu parecer. Finalizada as leituras, o 
senhor presidente coloca em discussão o Parecer. Fazem uso da palavra para 
manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em votação nominal, de acordo 
com o § 3º, do art. 253, do Regimento Interno, Parecer Prévio pela aprovação das 
contas do Executivo Municipal, exercício de 2013 é aprovado por unanimidade. Ato 
contínuo passa-se as Considerações Finais e senhor presidente entrega o balancete 
do Mês de Maio de dois mil e quinze aos vereadores. Não havendo mais nada a tratar, 
o presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima 
reunião ordinária, que será realizada no dia 23 (vinte e três) de junho de 2015 (dois mil 
e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As discussões na íntegra desta sessão encontram-
se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. Presentes no 
recinto diversas pessoas da comunidade, lavrei a presente ata, que após lida, discutida 
e aprovada, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte e três de junho do ano de dois mil e quinze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 148, 151, 152 e 153/2015 e do 
Projeto de Lei Nº. 018/2015, que “Dispõe sobre a suplementação de dotação 
orçamentária e dá outras providências”. A continuar o Expediente dos Vereadores: 
Leitura dos Requerimentos: Nºs. 319, 320, 322, 323, 324, 331, 332, 333 e 337/2015 dos 

Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 325, 326, 327, 
328 e 329/2015 do Vereador José Rafael de Souza, Nº. 330/2015 do Vereador 
Francis Feliciano Santos e Nºs. 334 a 336/2015 dos Vereadores José Rafael de 
Souza e Nildo Antonio de Paiva; e Moções: Nº. 029/2015 dos Vereadores José 
Maria Ramos, Joaquim Alaerte Gonçalves, Claudiney Gonçalves Camargo e 
Rafael da Quadra, Nºs. 030, 031 e 033/2015 dos Vereadores José Maria Ramos 
e Joaquim Alaerte Gonçalves, Nº. 032/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e 
Joaquim Alaerte Gonçalves e Nº. 034/2015 do Vereador Rafael da Quadra. Em 
discussão os requerimentos e as moções, fazem uso da palavra para manifestação 
todos os vereadores. Posteriormente, em votação, são aprovados por unanimidade. 
Isto posto, a Ordem do Dia: Encaminhamento e Votação do Requerimento de 
Urgência Especial Nº. 342/2015 de todos os Vereadores. Em votação, é aprovado por 
unanimidade. Na seqüencia, Votação em TURNO ÚNICO do Projeto de Lei Nº. 
015/2015, de autoria do Executivo, que “Aprova o Plano Municipal de Educação – PME 
e dá outras providências”. O senhor presidente requer do Vereador José Rafael de 
Souza, relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que 
proceda à leitura do seu parecer. Finalizada a leitura, o senhor presidente coloca em 
discussão o projeto, fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. 
Posteriormente em votação nominal, de acordo com o § 3º, do art. 253, do Regimento 
Interno, o Projeto de Lei Nº. 015/2015 é aprovado por unanimidade. Ato contínuo 
passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o presidente 
encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, 
que será realizada no dia 30 (trinta) de junho de 2015 (dois mil e quinze), às 15:00h 
(quinze) horas. As discussões na íntegra desta sessão encontram-se em forma 
gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. Presentes no recinto diversas 
pessoas da comunidade, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, 
será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia trinta de junho do ano de dois mil e quinze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 338 e 339/2015 dos 

Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 340 e 341/2015 
do Vereador Selmo José Silva, Nºs. 343 e 344/2015 do Vereador Francis 
Feliciano Santos e Nº. 345/2015 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves; 
Indicações: Nºs. 030, 031, 032, 035 e 036/2015 do Vereador Francis Feliciano 
Santos e Nºs. 033 e 034/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney 
Gonçalves Camargo; e Moções: Nºs. 035, 036, 037 e 038/2015 dos Vereadores 
José Maria Ramos e Joaquim Alaerte Gonçalves. Em discussão os requerimentos, 
as indicações e as moções, fazem uso da palavra para manifestação todos os 
vereadores. Posteriormente, em votação, são aprovados por unanimidade. A seguir o 
Expediente de Terceiro: Leituras dos Ofícios: Nº. 088/2015 do Ministério Público, Nº. 
012/2015 da Fundação Hospitalar de Paraguaçu, Nºs. 024 e 025/2015 da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Nº. 039/2015 da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer, Nº. 031/2015 do Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais, Nºs. 105 e 106/2015 da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, Nº. 067/2015 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Nºs. 017, 018 e 
019/2015 da Secretaria Municipal de Obras, Nºs. 061, 062, 063 e 064/2015 da 
Secretaria Municipal de Saúde, Nº. 901/2015 da Caixa Econômica Federal, Nº. 
008/2015 do Conselho Municipal de Turismo e Nº. 102/2015 do DNIT; e Convocação 
do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural. A continuar a Ordem do Dia. Discussão 
e encaminhamento do Requerimento de Urgência Especial Nº. 346/2015 de todos os 
Vereadores. Em votação, é aprovado por unanimidade. Na sequência, Votação em 
Turno Único do Projeto de Lei Nº. 018/2015, de autoria do Executivo, que “Dispõe 
sobre a suplementação de dotação orçamentária e dá outras providências” e Votação 
em Segundo Turno do PROJETO DE EMENDA MODIFICATIVA Nº. 001/2015, AO 
PROJETO DE LEI Nº. 012/2015, de autoria de todos os Vereadores, que “Altera 
dispositivos do Projeto de Lei nº. 012/2015, que dispõe sobre as diretrizes para 
elaboração da Lei Orçamentária de 2016 do Município de Paraguaçu e dá outras 
providências”, do PROJETO DE EMENDA ADITIVA Nº. 001/2015, AO PROJETO DE 
LEI Nº. 012/2015, de autoria de todos os Vereadores, que “Acrescenta dispositivos ao 
Projeto de Lei Nº. 012/2015, que Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e 
execução da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras providências” e do Projeto de Lei 
de Nº. 012/2015, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes para 
elaboração da Lei Orçamentária de 2016 do Município de Paraguaçu e dá outras 
providências”. O senhor presidente requer do Vereador José Rafael de Souza, relator 
da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que proceda à leitura 
dos seus pareceres. Finalizada, o senhor presidente coloca em discussão os projetos. 
Fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em 
votação nominal, de acordo com o § 3º, do art. 253, do Regimento Interno, os projetos 
de leis são aprovados por unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações 
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Finais. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 04 
(quatro) de agosto de 2015 (dois mil e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As 
discussões na íntegra desta sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de 
todos na secretaria desta Casa. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e 
aprovada, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
 
 

Marlon José Tomé 
Presidente 

 
 
 

 
 

Nildo Antonio de Paiva 
Vice-Presidente 

 
 
 
 

José Rafael de Souza 
1º Secretário 

 
 
 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 
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ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia quatro de agosto do ano de dois mil e quinze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura do Veto ao Projeto de Lei Nº. 012/2015. Na seqüência o 
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 346 a 348/2015 do 
Vereador Francis Feliciano Santos, Nºs. 349 a 356/2015 dos Vereadores Rafael da 
Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo e Nº. 357/2015 do Vereador José Rafael de 
Souza. Em discussão os requerimentos, fazem uso da palavra para manifestação todos 
os vereadores. Posteriormente, em votação, são aprovados por unanimidade. Ato 
contínuo passa-se as Considerações Finais e o senhor presidente entrega o 
balancete do mês de junho de dois mil e quinze aos vereadores. Não havendo mais 
nada a tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a 
próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 11 (onze) de agosto de 2015 (dois 
mil e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As discussões na íntegra desta sessão 
encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. 
Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 
 
 

Marlon José Tomé 
Presidente 

 
 
 
 

 

Nildo Antonio de Paiva 
Vice-Presidente 

 
 
 
 

José Rafael de Souza 
1º Secretário 

 
 
 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 
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ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia onze de agosto do ano de dois mil e quinze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna Livre. O 
presidente convida o Senhor Guilherme Prado para fazer uso da palavra e discorrer 
sobre as 10 (dez) medidas propostas contra corrupção. Finalizada a explanação, fazem 
uso da palavra para manifestação todos os vereadores. A continuar o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 358 e 359/2015 do Vereador José Rafael 
de Souza, Nº. 360/2015 do Vereador Selmo José Silva, Nº. 361/2015 Retirado pelo 
Autor, Nº. 362/2015 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves, Nºs. 363, 365 e 370/2015 
do Vereador Francis Feliciano Santos, Nº. 364/2015 dos Vereadores Francis Feliciano 
Santos e Joaquim Alaerte Gonçalves, Nºs. 366 a 369, 371 e 372/2015 dos Vereadores 
Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo; e da Indicação Nº. 037/2015 do 
Vereador Selmo José Silva. Em discussão os requerimentos e a indicação, fazem uso 
da palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente, em votação, são 
aprovados por unanimidade. Na seqüência, o Expediente de Terceiros: Leitura dos 
convites do Executivo. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais. Não havendo 
mais nada a tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados 
para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 18 (dezoito) de agosto de 
2015 (dois mil e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As discussões na íntegra desta 
sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta 
Casa. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 
 
 

Marlon José Tomé 
Presidente 

 
 
 
 
 

Nildo Antonio de Paiva 
Vice-Presidente 

 
 
 
 

José Rafael de Souza 
1º Secretário 
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2º Secretário 
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ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia dezoito de agosto do ano de dois mil e quinze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura do Ofício Nº. 190/2015. A continuar o Expediente dos Vereadores: 
Leitura dos Requerimentos: Nºs. 373 a 375/2015 do Vereador José Rafael de Souza, 
Nº. 376/2015 do Vereador Nildo Antonio de Paiva e Nºs. 376 a 386/2015 dos 
Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo; e das Indicações: Nºs. 
038 e 039/2015 do Vereador Selmo José Silva e Nº. 040/2015 dos Vereadores Rafael 
da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão os requerimentos e as 
indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. 
Posteriormente, em votação, são aprovados por unanimidade. Na seqüência, a Ordem 
do Dia: Votação e Turno Único do Projeto de Resolução Nº. 003/2015, 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 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 senhor presidente coloca em discussão o projeto. Fazem uso da palavra 
para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em votação, o projeto de 
resolução é aprovado por unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações 
Finais. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 25 
(vinte e cinco) de agosto de 2015 (dois mil e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As 
discussões na íntegra desta sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de 
todos na secretaria desta Casa. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e 
aprovada, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
 
 

Marlon José Tomé 
Presidente 

 
 
 
 
 

Nildo Antonio de Paiva 
Vice-Presidente 

 
 
 
 

José Rafael de Souza 
1º Secretário 

 
 
 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 
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ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte e cinco de agosto do ano de dois mil e quinze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 387 e 395/2015 do 
Vereador Selmo José Silva, Nºs. 388 a 391/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e 
Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 392/2015 do Vereador José Maria Ramos, Nº. 
393/2015 dos Vereadores José Rafael de Souza e Nildo Antônio de Paiva e Nº. 
394/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra, Joaquim Alaerte Gonçalves, Selmo José 
Silva e Claudiney Gonçalves Camargo; e das Indicações: Nº. 041/2015 dos Vereadores 
Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo e Nº. 042/2015 do Vereador 
Francis Feliciano Santos. Em discussão os requerimentos e as indicações, fazem uso 
da palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente, em votação, são 
aprovados por unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais. Não 
havendo mais nada a tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os vereadores 
convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 01 (primeiro) 
de setembro de 2015 (dois mil e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As discussões na 
íntegra desta sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na 
secretaria desta Casa. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será 
assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
 
 

Marlon José Tomé 
Presidente 

 
 
 
 

 

Nildo Antonio de Paiva 
Vice-Presidente 

 
 
 
 

José Rafael de Souza 
1º Secretário 

 
 
 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

ATA DA 03ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quatorze horas do dia vinte e oito de agosto do ano de dois mil e quinze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem os 
vereadores, com exceção do Vereador Francis Feliciano Santos. O Vereador José 
Rafael de Souza, 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 Veto Parcial ao Projeto de Lei de Nº. 012/2015, de autoria do Executivo, 
que “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2016 do 
Município de Paraguaçu e dá outras providências”. O senhor presidente requer do 
Vereador José Rafael de Souza, relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento 
e Redação Final, que proceda à leitura do seu parecer. Finalizada, o senhor presidente 
coloca em discussão o projeto. Fazem uso da palavra para manifestação todos os 
Vereadores. Posteriormente em votação secreta, de acordo com o § 7º, do art. 253, do 
Regimento Interno, o Veto Parcial ao Projeto de Lei Nº. 012/2015 é acolhido por 
unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais 
nada a tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a 
próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 01 (um) de setembro de 2015 
(dois mil e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As discussões na íntegra desta sessão 
encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. 
Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 
 
 

Marlon José Tomé 
Presidente 

 
 

Nildo Antonio de Paiva 
Vice-Presidente 

 
 
 
 

José Rafael de Souza 
1º Secretário 

 
 
 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 
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ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia primeiro de setembro do ano de dois mil e quinze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios: Nºs. 199, 204 e 206/2015; e dos 
Projetos de Leis: Nº. 018/2015, que “Altera os Anexos do Plano Plurianual, para o 
período 2014/2017, de que trata a Lei Municipal Nº. 2.235/2013 e dá outras 
providências” e Nº. 019/2015, que “Estima a receita e fixa as despesas do Município de 
Paraguaçu para o exercício de 2016”. A continuar o Expediente dos Vereadores: 
Leitura do Projeto de Emenda Aditiva Nº. 001/2015, ao Projeto de Lei Nº. 014/2015, 
de autoria do Vereador José Rafael de Souza e Nildo Antonio de Paiva, que 
“Acrescenta dispositivo ao Projeto de Lei Nº. 014/2015, que dispõe sobre a publicação 
do cadastro das pessoas inscritas para obter vaga nas creches do município e dá 
outras providências”; dos Requerimentos: Nº. 396/2015 do Vereador Nildo Antonio de 
Paiva, Nº. 397/2015 do Vereador José Rafael de Souza, Nº. 398/2015 dos Vereadores 
José Rafael de Souza, Nildo Antonio de Paiva e Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 
399 a 404/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo e 
Nºs. 405 a 408/2015 do Vereador Selmo José Silva; e das Indicações: Nº. 043/2015 do 
Vereador Francis Feliciano Santos, Nº. 044/2015 Retirador pelo autor e Nº. 045/2015 
do Vereador Selmo José Silva. Em discussão os requerimentos e as indicações, fazem 
uso da palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente, em votação, 
são aprovados por unanimidade. Na seqüência, a Ordem do Dia: Votação em Turno 
Único do Projeto de Lei Nº. 016/2015, de autoria do Vereador Joaquim Alaerte 
Gonçalves, que “Dá denominação a via pública do Município de Paraguaçu, define a 
sua extensão e dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 017/2015, de autoria 
dos Vereadores Selmo José Silva e Joaquim Alaerte Gonçalves, que “Dá denominação 
a vias públicas do Município de Paraguaçu, define a sua extensão e dá outras 
providências”. O senhor presidente requer do Vereador José Rafael de Souza, relator 
da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que proceda à leitura 
do seus pareceres. Finalizada, o senhor presidente coloca em discussão os projetos. 
Fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em 
votação nominal, de acordo com o § 3º, do art. 253, do Regimento Interno, os projetos 
de leis são aprovados por unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações 
Finais. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 08 
(oito) de setembro de 2015 (dois mil e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As discussões 
na íntegra desta sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na 
secretaria desta Casa. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será 
assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
 

Marlon José Tomé - Presidente 

 
 
 
 

Nildo Antonio de Paiva - Vice-Presidente 
 

José Rafael de Souza 1º Secretário 
 

Claudiney G Camargo 2º Secretário 
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ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia oito de setembro do ano de dois mil e quinze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura do Ofício Nº. 205/2015. A continuar o Expediente dos Vereadores: 
Leitura do Projeto de Lei Nº. 020/2015, de autoria do Vereador Francis Feliciano 
Santos, que “Dá a denominação de ‘Comandante Virgilio Borim’ ao Aeroporto Municipal 
de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais”; dos Requerimentos: Nºs. 409, 410 e 
411/2015 do Vereador Selmo José Silva; das Indicações: Nº. 046/2015 do Vereador 
Francis Feliciano Santos, Nº. 047/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney 
Gonçalves Camargo, Nºs. 048 a 054/2015 do Vereador José Rafael de Souza e Nº. 
055/2015 do Vereador Nildo Antônio de Paiva; e das Moções: Nºs. 039 a 048 e 050 a 
052/2015 dos Vereadores José Maria Ramos e Joaquim Alaerte Gonçalves e Nº. 
049/2015 do Vereador Nildo Antonio de Paiva. Em discussão os requerimentos, as 
indicações e as moções, 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: Nºs. 091, 095, 096, 097 e 101/2015 da Secretaria 
Municipal de Saúde, Nº. 290/2015 da Cohab Minas, Nº. 022/2015 da Secretaria 
Municipal de Obras, Nºs. 100, 101, 102, 103 e 104/2015 da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Trabalho e Habitação, Nº. 010/2015 da Cosagua e Nº. 081/2015 do 
Departamento de Recursos Humanos. Isto posto, passa-se ao Tema Livre, com a 
palavra o Vereador Selmo José Silva. O nobre edil destaca o longo tempo esperado 
para fazer uso deste espaço e enfatiza sua indignação, bem como de boa parte da 
população, com os serviços prestados pelo Executivo, na área da saúde, educação, 
assistência social, obras e esporte. Na mesma linha, o Vereador Francis Feliciano 
Santos faz uso da palavra e enobrece uma indicação feita por Vossa Senhoria, onde 
propõe a Mesa Diretora a elaboração de um projeto de lei que reduza a remuneração 
dos agentes políticos. Na seqüência, a Ordem do Dia: Votação do Requerimento de 
Urgência Especial Nº. 412/2015 dos Vereadores José Rafael de Souza, Nildo Antonio 
de Paiva e Claudiney Gonçalves Camargo. Em votação é aprovado por unanimidade. A 
continuar, Votação em Turno Único do Projeto de Emenda Aditiva Nº. 001/2015, ao 
Projeto de Lei Nº. 014/2015, de autoria dos Vereadores José Rafael de Souza e Nildo 
Antonio de Paiva, que “Acrescenta dispositivo ao Projeto de Lei Nº. 014/2015, que 
‘Dispõe sobre a publicação do cadastro das pessoas inscritas para obter vaga nas 
creches do município 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 à leitura do seu parecer. Finalizada, o senhor presidente 
coloca em discussão o projeto. Fazem uso da palavra para manifestação todos os 
Vereadores. Posteriormente em votação nominal, de acordo com o § 3º, do art. 253, do 
Regimento Interno, o projeto é aprovado por unanimidade. Ato contínuo passa-se as 
Considerações Finais.  
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Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os vereadores 
convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 15 (quinze) de 
setembro de 2015 (dois mil e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As discussões na 
íntegra desta sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na 
secretaria desta Casa. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será 
assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
 
 
 
 
 

Marlon José Tomé   
Presidente 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nildo Antonio de Paiva  
Vice-Presidente 

 
 

José Rafael de Souza 
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ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia quinze de setembro do ano de dois mil e quinze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 413/2015 dos 
Vereadores José Rafael de Souza, Rafael da Quadra, Claudiney Gonçalves Camargo, 
Marlon José Tomé, José Maria Ramos, Selmo José Silva, Joaquim Alaerte Gonçalves 
e Nildo Antonio de Paiva, Nºs. 414, 415 e 420/2015 do Vereador Selmo José Silva, Nºs. 
416 e 417/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo e 
Nºs. 418 e 419/2015 do Vereador José Rafael de Souza; e das Indicações: Nº. 
056/2015 Retirada pelo Autor, Nºs. 057, 060 e 063/2015 dos Vereadores Rafael da 
Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 058, 059, 061 e 062/2015 do Vereador 
José Rafael de Souza e Nº. 064/2015 do Vereador Nildo Antônio de Paiva e José 
Rafael de Souza. Em discussão os requerimentos e as indicações, fazem uso da 
palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente, em votação, são 
aprovados por unanimidade. Isto posto, a Ordem do Dia: Votação do Requerimento de 
Urgência Especial Nº. 421/2015 dos Vereadores José Rafael de Souza, Nildo Antonio 
de Paiva e Rafael da Quadra. Em votação é aprovado por unanimidade. A continuar, 
Votação em Turno Único do Projeto de Emenda Modificativa Nº. 001/2015, ao 
Projeto de Lei Nº. 014/2015, de autoria dos Vereadores José Rafael de Souza e Nildo 
Antonio de Paiva, que “Altera dispositivo ao Projeto de Lei Nº. 014/2015, que ‘Dispõe 
sobre a publicação do cadastro das pessoas inscritas para obter vaga nas creches do 
município e dá outras providências’” e Projeto de Lei Nº. 014/2015, de autoria dos 
mesmos, que “Dispõe sobre a publicação do cadastro das pessoas inscritas para obter 
vaga nas creches do município 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 à leitura dos seus pareceres. Finalizada, o senhor 
presidente coloca em discussão o projeto. Fazem uso da palavra para manifestação 
todos os Vereadores. Posteriormente em votação nominal, de acordo com o § 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 
presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião 
ordinária, que será realizada no dia 22 (vinte e dois) de setembro de 2015 (dois mil e 
quinze), às 15:00h (quinze) horas. As discussões na íntegra desta sessão encontram-
se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. Lavrei a 
presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros que 
compõem a Mesa Diretora. 
 
 

Marlon José Tomé   
Presidente 

 
 
 
 
 

 
 

Nildo Antonio de Paiva  
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1º Secretário 
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2º Secretário 



 37 

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte e dois de setembro do ano de dois mil e quinze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente 
do Executivo: Leitura dos Ofícios: Nºs. 217 e 219/2015; e dos Projetos de Leis: Nº. 
021/2015, que “Dispõe sobre a doação de imóvel pertencente à municipalidade, para a 
Caixeta Empreendimentos Imobiliários Ltda ME e dá outras providências” e Nº. 
022/2015, que “Autoriza o município de Paraguaçu a contratar com o Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais”. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura 
dos Requerimentos: Nº. 422/2015 do Vereador Francis Feliciano Santos e Nºs. 423, 
424 e 425/2015 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; das Indicações: Nº.  
065/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 
066, 067 e 072/2015 do Vereador José Rafael de Souza, Nºs. 068, 070 e 071/2015 do 
Vereador Nildo Antonio de Paiva e Nº. 069/2015 do Vereador Joaquim Alaerte 
Gonçalves; e das Moções: Nºs. 053 a 059/2015 dos Vereadores José Maria Ramos e 
Joaquim Alaerte Gonçalves e Nº. 060/2015 do Vereador José Maria Ramos. Em 
discussão os requerimentos, as indicações e as moções, fazem uso da palavra para 
manifestação todos os vereadores. Posteriormente, em votação, são aprovados por 
unanimidade. A continuar o Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios Nºs.: 
104/2015 da Secretaria Municipal de Saúde, Nºs. 011 e 012/2015 da Cosagua, Nº. 
023/2015 da Secretaria Municipal de Obra, Nº. 457/2015 do Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais e Nºs. 112 e 114/2015 da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Trabalho e Habitação; e dos Convites: Escola Municipal de Guaipava e Câmara 
 Municipal de Pouso Alegre. Isto posto, o Tema Livre. Com a palavra o Vereador 
Rafael da Quadra parabeniza os responsáveis pela organização do mutirão da limpeza, 
bem como o Senhor Fabio, responsável pelo evento do futsal na Costa do Sol. Ainda 
com a palavra, o Edil critica a resposta da Cosagua acerca do esgoto despejado nos 
ribeirões e convida todos os interessados para participar de uma Audiência Pública, no 
dia quinze de outubro de dois mil e quinze, as dezenove horas, sobre o tema 
segurança pública. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais. Não havendo 
mais nada a tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados 
para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 29 (vinte e nove) de 
setembro de 2015 (dois mil e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As discussões na 
íntegra desta sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na 
secretaria desta Casa. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será 
assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte e nove de setembro do ano de dois mil e quinze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente 
do Executivo: Leitura dos Projetos de Leis: Nº. 023/2015, que “Dispõe sobre a 
concessão do direito real de uso de um terreno do patrimônio público municipal à 
Darcio Araújo Correa ME, a título de incentivo para ampliação de suas atividades, e dá 
outras providências” e Nº. 024/2015, que “Dispõe sobre a concessão do direito real de 
uso de um terreno do patrimônio público municipal à Cláudio Manuel, a título de 
incentivo para ampliação de suas atividades, e dá outras providências”. A seguir o 
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 426/2015 do Vereador 
Nildo Antonio de Paiva, Nºs. 427, 428 e 429/2015 do Vereador Rafael da Quadra, Nºs. 
430, 431, 432 e 436/2015 do Vereador Selmo José Silva, Nºs. 433 e 434/2015 dos 
Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Rafael da Quadra, Nº. 435/2015 do 
Vereador José Rafael de Souza e Nº. 437/2015 do Vereador Francis Feliciano Santos; 
e das Indicações: Nº. 073/2015 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves e Nºs. 074 e 
075/2015 do Vereador José Rafael de Souza. Em discussão os requerimentos e as 
indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. 
Posteriormente, em votação, são aprovados por unanimidade. Ato contínuo passa-se 
as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerra a 
sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será 
realizada no dia 06 (seis) de outubro de 2015 (dois mil e quinze), às 15:00h (quinze) 
horas. As discussões na íntegra desta sessão encontram-se em forma gravada, à 
disposição de todos na secretaria desta Casa. Lavrei a presente ata, que após lida, 
discutida e aprovada, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia seis de outubro do ano de dois mil e quinze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 231, 235, 237 e 241/2015. A seguir o Expediente 
dos Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 025/2015, de autoria dos Vereadores 
José Rafael de Souza e Nildo Antonio de Paiva, que “Institui o Plano Municipal de 
Juventude no âmbito do município de Paraguaçu e dá outras providências”; dos 
Requerimentos: Nºs. 438 e 444/2015 do Vereador José Rafael de Souza, Nºs. 439, 
440, 441 e 442/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves 
Camargo, Nº. 443/2015 do Vereador Selmo José Silva e Nº. 445/2015 do Vereador 
Francis Feliciano Santos; e das Indicações: Nºs. 076, 077 e 078/2015 do Vereador 
José Rafael de Souza e Nº. 079/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney 
Gonçalves Camargo. Em discussão os requerimentos e as indicações, fazem uso da 
palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente, em votação, são 
aprovados por unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais. Não 
havendo mais nada a tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os vereadores 
convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 13 (treze) de 
outubro de 2015 (dois mil e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As discussões na 
íntegra desta sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na 
secretaria desta Casa. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será 
assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia treze de outubro do ano de dois mil e quinze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura do Projeto de Lei Nº. 026/2015, que “Dispõe sobre a doação de 
imóvel pertencente à municipalidade, para Borim & Valério Ltda e dá outras 
providências”. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura das Moções: Nºs. 059 
e 061/2015 dos Vereadores José Maria Ramos e Joaquim Alaerte Gonçalves e Nº. 
060/2015 do Vereador José Maria Ramos. Em discussão as moções, fazem uso da 
palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente, em votação, são 
aprovadas por unanimidade. Isto posto, leitura do Expediente de Terceiros: Ofícios: 
Nºs. 108 e 112/2015 da Secretaria Municipal de Saúde, Nº. 013/2015 da Cosagua, Nºs. 
117, 118, 119 e 120/2015 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e 
Habitação, Nº. 240/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Nºs. 024 e 
025/2015 da Secretaria Municipal de Obras e Nº. 758/2015 do Governo do Estado de 
Minas Gerais; Correspondência da Empresa Fonte e Convites do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural Sustentável de Paraguaçu e ABRACAM. Ato contínuo 
passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o presidente 
encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, 
que será realizada no dia 20 (vinte) de outubro de 2015 (dois mil e quinze), às 15:00h 
(quinze) horas. As discussões na íntegra desta sessão encontram-se em forma 
gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. Lavrei a presente ata, que 
após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros que compõem a Mesa 
Diretora. 
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ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte de outubro do ano de dois mil e quinze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura do Projeto de Lei Complementar Nº. 002/2015, de autoria do 
Executivo, que “Institui a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - 
CIP e dá outras providências”. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura: do 
Projeto de Lei Nº. 027/2015, de autoria da Mesa Diretora, que “Concede gratificação 
aos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo Municipal”; dos 
Requerimentos: Nº. 446/2015 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nº. 447/2015 do 
Vereador Selmo José Silva e Nºs. 448 a 452/2015 dos Vereadores Claudiney 
Gonçalves Camargo e Rafael da Quadra; e das Indicações: Nºs. 080, 081, 084 e 
085/2015 do Vereador José Rafael de Souza, Nº. 082/2015 do Vereador Selmo José 
Silva, Nº. 083/2015 da Mesa Diretora e Nºs. 086 a 091/2015 dos Vereadores Rafael da 
Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão os requerimentos e as 
indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. 
Posteriormente, em votação, são aprovados por unanimidade. Isto posto, leitura do 
Expediente de Terceiros: Ofício Nº. 026/2015 da Secretaria Municipal de Obras. A 
continuar a Ordem do Dia: Encaminhamento e votação dos requerimentos de 
urgências especiais Nºs. 453 e 454/2015 dos Vereadores José Rafael de Souza, Nildo 
Antonio de Paiva, Selmo José Silva, Rafael da Quadra, Claudiney Gonçalves Camargo 
e José Maria Ramos. Em votação são aprovados por unanimidade. Na seqüência 
votação do Projeto de Lei Nº. 021/2015, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a 
doação de imóvel pertencente à municipalidade, para Caixeta Empreendimentos 
Imobiliários Ltda ME e dá outras providências”, do Projeto de Lei Nº. 022/2015, de 
autoria do Executivo, que “Autoriza o Município de Paraguaçu a contratar com o Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, operações de crédito com outorga 
de garantia e dá outras providências”, do Projeto de Lei Nº. 024/2015, de autoria do 
Executivo, que “Dispõe sobre a concessão do direito real de uso de um terreno do 
patrimônio público municipal à Cláudio Manuel, a título de incentivo para ampliação de 
suas atividades, e dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 013/2015, de autoria 
dos Vereadores José Rafael de Souza e Nildo Antonio de Paiva, que “Dispõe sobre 
atendimento prioritário às pessoas com deficiência, às pessoas de mobilidade reduzida 
e aos idosos em estabelecimentos de saúde e dá outras providências”. O senhor 
presidente requer dos Vereadores Selmo José Silva e José Rafael de Souza, relatores 
da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que proceda à leitura 
dos seus pareceres. Finalizada, o senhor presidente coloca em discussão os projetos. 
Fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em 
votação nominal, de acordo com o § 3º, do art. 253, do Regimento Interno, os projetos 
são aprovados por unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais e o 
senhor presidente entrega aos vereadores o balancete do mês de setembro/2015.  
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Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os vereadores 
convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 20 (vinte) de 
outubro de 2015 (dois mil e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As discussões na 
íntegra desta sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na 
secretaria desta Casa. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será 
assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte e sete de outubro do ano de dois mil e quinze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente 
do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 263/2015. A seguir o Expediente dos Vereadores: 
Leitura: do Projeto de Lei Nº. 028/2015, de autoria do Vereador Selmo José Silva, que 
“Redefine a extensão da Rua Wenceslau Braz, situada no Distrito de Guaipava, 
município de Paraguaçu/MG”; dos Requerimentos: Nº. 455/2015 do Vereador Joaquim 
Alaerte Gonçalves, Nº. 456/2015 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nº. 457/2015 do 
Vereador José Rafael de Souza, Nºs. 458 e 460 a 465/2015 dos Vereadores Claudiney 
Gonçalves Camargo e Rafael da Quadra, Nºs. 459, 467 e 468/2015 do Vereador Selmo 
José Silva e Nº. 466/2015 do Vereador Francis Feliciano Santos; e das Indicações: 
Nºs. 092, 093 e 094/2015 do Vereador José Rafael de Souza. Em discussão os 
requerimentos e as indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos os 
vereadores. Posteriormente, em votação, são aprovados por unanimidade. Ato 
contínuo passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o 
presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião 
ordinária, que será realizada no dia 03 (três) de novembro de 2015 (dois mil e quinze), 
às 15:00h (quinze) horas. As discussões na íntegra desta sessão encontram-se em 
forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. Lavrei a presente ata, 
que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros que compõem a 
Mesa Diretora. 
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ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia três de novembro do ano de dois mil e quinze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente dos 
Vereadores: Leitura do Requerimento Nº. 469/2015 do Vereador Selmo José Silva;  
da Indicação Nº. 095/2015 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves; e das Moções: 
Nº. 062/2015 dos Vereadores José Rafael de Souza, Rafael da Quadra, Selmo José 
Silva e Joaquim Alaerte Gonçalves, Nº. 063/2015 de todos os Vereadores e Nºs. 064 a 
071/2015 dos Vereadores José Maria Ramos e Joaquim Alaerte Gonçalves. Em 
discussão o requerimento, a indicação e as moções, fazem uso da palavra para 
manifestação todos os vereadores. Posteriormente, em votação, são aprovados por 
unanimidade. A continuar o Tema Livre. Com a palavra os Vereadores Francis 
Feliciano Santos, Selmo José Silva, Nildo Antonio de Paiva e Rafael da Quadra, 
discorreram sobre vários assuntos. Isto posto a Ordem do Dia. Votação do Projeto de 
Lei Nº. 023/2015, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a concessão do direito 
real de uso de um terreno do patrimônio público municipal à Darcio Araújo Correa ME, 
a título de incentivo para ampliação de suas atividades, e dá outras providências” e do 
Projeto de Lei Nº. 027/2015, 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 dos seus pareceres. 
Finalizada, o senhor presidente coloca em discussão os projetos. Fazem uso da 
palavra para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em votação nominal, 
de acordo com o § 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 presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a 
próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 10 (dez) de novembro de 2015 
(dois mil e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As discussões na íntegra desta sessão 
encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. 
Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia dez de novembro do ano de dois mil e quinze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura do Ofício Nº. 284/2015. A seguir o Expediente dos Vereadores: 
Leitura dos Requerimentos: Nºs. 470 a 474/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e 
Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 475 e 476/2015 do Vereador José Rafael de 
Souza, Nºs. 477 e 478/2015 do Vereador Rafael da Quadra e Nºs. 479 e 480/2015 do 
Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; das Indicações: Nºs. 096 a 098/2015 dos 
Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 099 a 104/2015 
do Vereador José Rafael de Souza, Nºs. 105 e 106/2015 do Vereador Nildo Antonio de 
Paiva e Nº. 107/2015 da Mesa Diretora. Em discussão os requerimentos e as 
indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. 
Posteriormente, em votação, são aprovados por unanimidade. A continuar o 
Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios Nº. 027/2015 da Secretaria Municipal de 
Obras e Nº. 122/2015 da Polícia Militar e dos convites do Conselho Comunitário dos 
bairros Colina São Marcos e adjacências e da Câmara Municipal de Paraguaçu 
(audiência pública). Isto posto a Ordem do Dia. Votação e encaminhamento do 
Requerimento de Urgência Especial Nº. 481/2015 dos Vereadores José Maria Ramos, 
Nildo Antonio de Paiva e Rafael da Quadra. Em votação, é aprovado por unanimidade. 
Na seqüência, Votação do Projeto de Lei Nº. 026/2015, de autoria do Executivo, que 
“Dispõe sobre a doação de imóvel pertencente à municipalidade, para Borim & Valério 
Ltda e dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 020/2015, de autoria do 
Vereador Francis Feliciano Santos, que “Dá a denominação de ‘Comandante Virgilio 
Borim’ ao Aeroporto Municipal de Paraguaçu, Estado de Minas Gerias”. O senhor 
presidente requer dos Vereadores José Rafael de Souza e Selmo José Silva, relatores 
da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que procedam à 
leitura dos seus pareceres. Finalizada, o senhor presidente coloca em discussão os 
projetos. Fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. 
Posteriormente em votação nominal, de acordo com o § 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 presidente encerra a 
sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será 
realizada no dia 17 (dezessete) de novembro de 2015 (dois mil e quinze), às 15:00h 
(quinze) horas. As discussões na íntegra desta sessão encontram-se em forma 
gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. Lavrei a presente ata, que 
após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros que compõem a Mesa 
Diretora. 
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ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia dezessete de novembro do ano de dois mil e quinze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 482/2015 do Vereador 
Nildo Antonio de Paiva, Nºs. 483 a 486/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e 
Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 487 e 488/2015 do Vereador Francis Feliciano 
Santos, Nº. 489/2015 do Vereador José Rafael de Souza e Nºs. 490 a 493/2015 do 
Vereador Selmo José Silva; das Indicações: Nºs. 108 a 110/2015 do Vereador José 
Rafael de Souza e Nº. 111/2015 do Vereador Francis Feliciano Santos; e das Moções: 
Nºs. 073 e 074/2015 dos Vereadores 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. Posteriormente, em votação, são 
aprovados por unanimidade. A continuar o Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício 
Nº. 229/2015 do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente e do 
Convite da Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Ato contínuo passa-se as 
Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerra a 
sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será 
realizada no dia 24 (vinte e quatro) de novembro de 2015 (dois mil e quinze), às 15:00h 
(quinze) horas. As discussões na íntegra desta sessão encontram-se em forma 
gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. Lavrei a presente ata, que 
após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros que compõem a Mesa 
Diretora. 
 
 
 

Marlon José Tomé   
Presidente 
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Vice-Presidente 
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ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte e quatro de novembro do ano de dois mil e quinze, 
havendo número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem 
todos os vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com 
o Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 297 e 298/2015 e Projeto de Lei 
Nº. 030/2015, que “Dispõe sobre a doação de imóvel pertencente à municipalidade, 
para empresa Valdivino Dias Filho ME e dá outras providências”. A seguir o 
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 494 e 495/2015 do 
Vereador Selmo José Silva e Nºs. 496 a 505/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e 
Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão os requerimentos, fazem uso da palavra 
para manifestação todos os vereadores. Posteriormente, em votação, são aprovados 
por unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais e o senhor 
presidente entrega o balancete do mês de outubro de dois mil e quinze. Não havendo 
mais nada a tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados 
para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 01 (primeiro) de dezembro 
de 2015 (dois mil e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As discussões na íntegra desta 
sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta 
Casa. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 
 
 
 

Marlon José Tomé   
Presidente 
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ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia primeiro de dezembro do ano de dois mil e quinze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 313/2015. A seguir o Expediente dos 
Vereadores: Leitura do Projeto de Emenda Modificativa Nº. 001/2015, ao Projeto de 
Lei Nº. 019/2015, de autoria de todos os Vereadores, que “Altera dispositivos e anexos 
do Projeto de Lei Nº. 019/2015, que ‘Estima a receita e fixa as despesas do Município 
de Paraguaçu para o exercício de 2016’”; dos Requerimentos: Nºs. 506, 507, 508 e 
511/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 
509, 513 e 516/2015 do Vereador Selmo José Silva e Nºs. 510, 512, 514 e 515/2015 do 
Vereador José Rafael de Souza; das Indicações: Nºs. 112 a 114/2015 do Vereador 
José Rafael de Souza, Nº. 115/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney 
Gonçalves Camargo e Nº. 118/2015 do Vereador Nildo Antonio de Paiva; e da Moção 
Nº. 075/2015 dos Vereadores Joaquim Alaerte Gonçalves e Selmo José Silva. Em 
discussão os requerimentos, as indicações e a moção, fazem uso da palavra para 
manifestação todos os vereadores. Posteriormente, em votação, são aprovados por 
unanimidade. Isto posto a Ordem do Dia. Votação e encaminhamento dos 
Requerimentos de Urgências Especiais Nºs. 517 e 518/2015 de todos os Vereadores. 
Em votação, são aprovados por unanimidade. Na seqüência, Votação do Projeto de 
Emenda Modificativa Nº. 001/2015, ao Projeto de Lei Nº. 019/2015, de autoria dos 
Vereadores, que “Altera dispositivos e anexos do Projeto de Lei Nº. 019/2015, que 
‘Estima a receita e fixa as despesas do Município de Paraguaçu para o exercício de 
2016’”, do Projeto de Lei Nº. 029/2015, de autoria do Vereador Selmo José Silva, que 
“Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação dos Agricultores Familiares do 
Bairro da Escaramuça e Região – AFER e dá outras providências”, do Projeto de Lei 
Nº. 018/2015, de autoria do Executivo, que “Altera os Anexos do Plano Plurianual, para 
o período 2014/2017, de que trata a Lei Municipal Nº. 2.235/2013 e dá outras 
providências”, do Projeto de Lei Nº. 019/2015, de autoria do Executivo, que “Estima a 
receita e fixa as despesas do Município de Paraguaçu para o exercício de 2016” e do  
Projeto de Lei Complementar Nº. 002/2015, de autoria do Executivo, que “Institui a 
Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública – CIP e dá outras 
providências”. O senhor presidente requer do Vereador José Rafael de Souza, Relator 
da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que proceda à leitura 
dos seus pareceres. Finalizada, o senhor presidente coloca em discussão os projetos. 
Fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em 
votação nominal, de acordo com o § 3º, do art. 253, do Regimento Interno, os projetos 
são aprovados por unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais.  
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Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os vereadores 
convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 08 (oito) de 
dezembro de 2015 (dois mil e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As discussões na 
íntegra desta sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na 
secretaria desta Casa. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será 
assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
 
 
 

Marlon José Tomé   
Presidente 
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ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia oito de dezembro do ano de dois mil e quinze, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura do Ofício Nº. 317/2015 e dos Projetos de Leis: Nº. 031/2015, que 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial adicional e dá outras 
providências” e Nº. 032/2015, que “Dispõe sobre a Participação do Município de 
Paraguaçu/Minas Gerais no Programa Carta de Crédito FGTS Associativo – Parcerias 
– Imóvel na Planta, beneficiários com renda de R$ 465,00 a R$ 2.700,00, doação de 
imóveis e dá outras providências”. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura do 
Requerimento: Nº. 520/2015 do Vereador José Rafael de Souza; das Indicações: Nºs. 
116, 123 e 127 a 134/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves 
Camargo, Nº. 117/2015 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves, Nºs. 119, 120, 121, 
124 e 126/2015 do Vereador Selmo José Silva e Nº. 122/2015 do Vereador Nildo 
Antonio de Paiva. Em discussão o requerimento e as indicações, fazem uso da palavra 
para manifestação todos os vereadores. Posteriormente, em votação, são aprovados 
por unanimidade. Isto posto a Ordem do Dia. Votação e encaminhamento do 
Requerimento de Urgência Especial Nº. 521/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra, 
Nildo Antonio de Paiva e Claudiney Gonçalves Camargo. Em votação, é aprovado por 
unanimidade. Na seqüência, Votação do Projeto de Lei Nº. 028/2015, de autoria do 
Vereador Selmo José Silva, que “Redefine a extensão da Rua Wenceslau Braz, situada 
no Distrito de Guaipava, município de Paraguaçu/MG”. O senhor presidente requer do 
Vereador José Rafael de Souza, Relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento 
e Redação Final, que proceda à leitura do seu parecer. Finalizada, o senhor presidente 
coloca em discussão o projeto. 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 e o senhor Presidente entrega aos 
Vereadores o Balancete do Mês de Novembro de dois mil e quinze. Não havendo mais 
nada a tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a 
próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 15 (quinze) de dezembro de 2015 
(dois mil e quinze), às 15:00h (quinze) horas. As discussões na íntegra desta sessão 
encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. 
Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 
 
 
 

Marlon José Tomé   
Presidente 
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ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia quinze de dezembro do ano de dois mil e quinze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente do Executivo: Leitura do Ofício S/N e dos Ofícios Nºs. 331 e 332/2015. A 
seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 524/2015 do 
Vereador José Rafael de Souza e Nºs. 525 e 526/2015 do Vereador Rafael da Quadra; 
das Indicações: Nºs. 135, 139, 140 e 142/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e 
Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 136, 137 e 143 a 149/2015 do Vereador José 
Rafael de Souza, Nº. 138/2015 do Vereador Rafael da Quadra, Nº. 141/2015 do 
Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves, Nºs. 150 a 157/2015 do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo e Nº. 158/2015 do Vereador Selmo José Silva; e das Moções: Nº. 
076/2015 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 077 
a 087 e 089 e 090/2015 dos Vereadores José Maria Ramos e Joaquim Alaerte 
Gonçalves e Nº. 088/2015 dos Vereadores. Em discussão os requerimentos, as 
indicações e as moções, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. 
Posteriormente, em votação, são aprovados por unanimidade. A continuar o 
Expediente de Terceiros: Leitura dos Convites da Ecovia e da APAE; da 
Correspondência do Departamento de Meio Ambiente; e dos Ofícios: Nºs. 012 e 
016/2015 da Cosagua, Nºs. 130 e 131/2015 da Secretaria Municipal de Saúde, Nºs. 027 
e 028/2015 da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Nº. 
106/2015 da Subsecretaria de Trabalho e Emprego e Nº. 029/2015 da Secretaria 
Municipal de Obras. Isto posto a Ordem do Dia. Votação e encaminhamento do 
Requerimentos de Urgências Especiais Nºs. 522 e 523/2015 dos Vereadores Rafael da 
Quadra, Nildo Antonio de Paiva, José Maria Ramos, José Rafael de Souza e Claudiney 
Gonçalves Camargo. Em votação, são aprovados por unanimidade. Na seqüência, 
Votação do Projeto de Lei Nº. 032/2015, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a 
Participação do Município de Paraguaçu/Minas Gerais no Programa Carta de Crédito 
FGTS Associativo – Parcerias – Imóvel na Planta, beneficiários com renda de R$ 
465,00 a R$ 2.700,00, doação de imóveis e dá outras providências”, do Projeto de Lei 
Nº. 030/2015, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a doação de imóvel 
pertencente à municipalidade, para a empresa Valdivino Dias Filho ME e dá outras 
providências” e do SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº. 003/2013, de autoria do 
Executivo, que “Dispõe sobre a concessão de anistia financeira a servidores públicos, 
na condição que menciona, e dá outras providências”. O senhor presidente requer dos 
Vereadores José Rafael de Souza e Selmo José Silva, Relatores da Comissão de 
Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que procedam à leitura dos seus 
pareceres. Finalizada, o senhor presidente coloca em discussão os projetos. Fazem 
uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em votação, os 
projetos são aprovados por unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações 
Finais. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerra a sessão e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião extraordinária, que será realizada no 
dia 17 (dezessete) de dezembro de 2015 (dois mil e quinze), às 14:00h (quatorze) 
horas. As discussões na íntegra desta sessão encontram-se em forma gravada, à 
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disposição de todos na secretaria desta Casa. Lavrei a presente ata, que após lida, 
discutida e aprovada, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quatorze horas do dia dezessete de dezembro do ano de dois mil e quinze, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 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 Emenda Modificativa Nº. 001/2015, 
ao Projeto de Lei Nº. 019/2015, de autoria dos Vereadores, que “Altera dispositivos e 
anexos do Projeto de Lei Nº. 019/2015, que ‘Estima a receita e fixa as despesas do 
Município de Paraguaçu para o exercício de 2016’”, do Projeto de Lei Nº. 018/2015, de 
autoria do Executivo, que “Altera os Anexos do Plano Plurianual, para o período 
2014/2017, de que trata a Lei Municipal Nº. 2.235/2013 e dá outras providências”, do 
Projeto de Lei Nº. 019/2015, de autoria do Executivo, que “Estima a receita e fixa as 
despesas do Município de Paraguaçu para o exercício de 2016” e do Projeto de Lei 
Complementar Nº. 002/2015, de autoria do Executivo, que “Institui a Contribuição para 
custeio do serviço de iluminação pública – CIP e dá outras providências”. O senhor 
presidente requer do Vereador José Rafael de Souza, Relator da Comissão de Justiça, 
Finanças, Orçamento e Redação Final, que proceda à leitura dos seus pareceres. 
Finalizada, o senhor presidente coloca em discussão os projetos. Fazem uso da 
palavra para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em votação nominal, 
de acordo com o § 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 presidente encerra a sessão. As discussões na íntegra desta sessão 
encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. 
Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quatorze horas do dia vinte e dois de dezembro do ano de dois mil e quinze, 
havendo número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem 
todos os vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 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 Veto Parcial ao Projeto de Lei Nº. 
019/2015, de autoria do Executivo, que “Estima a receita e fixa as despesas do 
Município de Paraguaçu para o exercício de 2016”. De acordo com o artigo 194 do 
Regimento Interno, o Projeto que não possui parecer, obriga o senhor presidente a 
designar o relator especial, para que dessa forma o mesmo possa emitir o seu parecer 
escrito ou oral. Sendo assim, o senhor presidente nomeia o Vereador José Maria 
Ramos como relator especial e suspende a sessão para que possa ser providenciado o 
parecer. Retomada a sessão, o senhor presidente requer do Vereador José Maria 
Ramos, Relator Especial, que proceda à leitura do seu parecer. Finalizada, o senhor 
presidente coloca em discussão o Veto. Fazem uso da palavra para manifestação 
todos os Vereadores. Posteriormente em votação secreta, de acordo com o § 7º, do 
art. 253, do Regimento Interno, o Veto Parcial ao Projeto de Lei Nº. 019/2015 é 
acolhido por 05 (cinco) votos favoráveis e 04 (quatro) votos contra. Ato contínuo passa-
se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerra a 
sessão. As discussões na íntegra desta sessão encontram-se em forma gravada, à 
disposição de todos na secretaria desta Casa. Lavrei a presente ata, que após lida, 
discutida e aprovada, é assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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