ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
Às quinze horas do dia três de janeiro do ano de dois mil e dezessete, havendo número
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores.
Inicia-se a pauta com o Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de Resolução
Nº. 001/2017, de autoria da Mesa Diretora, que “Altera dispositivos do Regimento
Interno, redefinindo dia e horário de início das sessões ordinárias da Câmara Municipal
de Paraguaçu, e dá outras providências”. Isto posto a Ordem do Dia. Encaminhamento
e Votação do Requerimento de Urgência Especial Nº. 001/2017 de autoria dos
Vereadores Carlos Alberto Prado, Luiz Antonio Correia e Cleber Vigato. Em votação é
aprovado por unanimidade. Ato contínuo, passa a Votação em Turno Único do Projeto
de Resolução Nº. 001/2017, de autoria da Mesa Diretora, que “Altera dispositivos do
Regimento Interno, redefinindo dia e horário de início das sessões ordinárias da
Câmara Municipal de Paraguaçu, e dá outras providências”. Considerando se tratar de
norma que não conta com o seu respectivo parecer, o senhor presidente designa,
como relator especial, o Vereador Luiz Antonio Correia, concedendo-lhe o prazo
regimental para confecção do parecer, de acordo com o artigo 194, do Regimento
Interno. Dessa forma, o senhor presidente suspende a sessão. Retomada a reunião, o
senhor presidente requer do relator especial a leitura do seu respectivo parecer.
Finalizada, o projeto é colocado em discussão. Fazem uso da palavra para
manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação nominal, de acordo
com o inciso II, do § 3º, do art. 253, do Regimento Interno, o projeto é aprovado por
unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais
nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados
para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 09 (nove) de janeiro de
2017 (dois mil e dezessete), às 19:00h (dezenove) 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.
José Maria Ramos
Presidente

Carlos Alberto Prado
Vice-Presidente

Luiz Antonio Correia
1º Secretário

Cleber Vigato
2º Secretário
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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
Às dezenove horas do dia nove de janeiro do ano de dois mil e dezessete, havendo
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os
vereadores. O Vereador Luiz Antonio Correia, 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. 001/2017, de autoria do Executivo,
que “Dispõe sobre a doação de imóvel pertencente à municipalidade à Natus Farma
Comércio de Medicamentos Ltda, a título de incentivo para ampliação de suas
atividades, e dá outras providências” e Nº. 002/2017, de autoria do Executivo, que
“Dispõe sobre a doação de imóvel pertencente à municipalidade à Retrolu Serviços de
Terraplanagem Ltda, a título de incentivo para ampliação de suas atividades, e dá
outras providências”. Isto posto, passa-se as Considerações Finais e o senhor
presidente informa os demais Edis a liberação de verbas para o município, por meio de
emendas dos Deputados Carlos Melles e Antonio Carlos Arantes e do Senador Aécio
Neves, nas áreas de infra-estrutura (asfalto) e saúde (compra de medicamentos e
mobiliário). Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e
ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada
no dia 16 (dezesseis) de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete), às 19:00h (dezenove)
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.
José Maria Ramos
Presidente

Carlos Alberto Prado
Vice-Presidente

Luiz Antonio Correia
1º Secretário

Cleber Vigato
2º Secretário
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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
Às dezenove horas do dia dezesseis de janeiro do ano de dois mil e dezessete,
havendo número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem
todos os vereadores. O Vereador Luiz Antonio Correia, 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. 003/2017, que “Dispõe
sobre o acesso de brasileiros e estrangeiros aos cargos, funções e empregos públicos
na Administração Municipal Direta e Indireta, previsto no artigo 37, inciso I, da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional Nº. 19/98, e dá
outras providências” e Nº. 004/2017, que “Dá nova redação ao Anexo I e Anexo II, da
Lei Municipal Nº. 2.213, modificada pela Lei Municipal Nº. 2.248 de 28 de julho de
2014”. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura das Indicações: Nºs. 001 a
005/2017 do Vereador Carlos Alberto Prado; Nºs. 006, 014, 015, 016 e 018/2017 do
Vereador Luiz Antonio Correia, Nº. 007/2017 do Vereador Wander Tavares Santos e
Nºs. 008, 009, 010, 011, 012, 013 e 017/2017 do Vereador Claudiney Gonçalves
Camargo. Em discussão as indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos
os vereadores. Posteriormente em votação, são aprovadas por unanimidade. Isto
posto, passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor
presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião
ordinária, que será realizada no dia 23 (vinte e três) de janeiro de 2017 (dois mil e
dezessete), às 19:00h (dezenove) 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.
José Maria Ramos
Presidente

Carlos Alberto Prado
Vice-Presidente

Luiz Antonio Correia
1º Secretário

Cleber Vigato
2º Secretário
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
Às dezenove horas do dia vinte e três de janeiro do ano de dois mil e dezessete,
havendo número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem
todos os vereadores. O Vereador Luiz Antonio Correia, 1º Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é colocada em discussão. Posteriormente, em votação,
é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do Executivo: Leitura
do Projeto de Lei Nº. 005/2017, que “Concede revisão geral e anual das
remunerações dos servidores públicos municipais e dá outras providências”. A seguir o
Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 006/2017, de autoria da
Mesa Diretora, que “Concede revisão geral aos vencimentos dos servidores do Poder
Legislativo Municipal”; do Requerimento: Nº. 002/2017 do Vereador Wander Tavares
Santos; das Indicações: Nºs. 019 e 035/2017 do Vereador Pastor João, Nºs. 020 a
023/2017 do Vereador Carlos Alberto Prado; Nºs. 024 a 028/2017 do Vereador Cleber
Vigato, Nºs. 029 a 033/2017 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 034/2017
do Vereador Luizinho da Samantha e Nºs. 036 e 037/2017 do Vereador André Romão
Nasser; e da Moção: Nº. 001/2017 do Vereador Luizinho da Samantha. Em discussão
o requerimento, 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. Encaminhamento e Votação do Requerimento de Urgência
Especial Nº. 003/2017 de autoria dos Vereadores Wander Tavares Santos, Luizinho da
Samantha e André Romão Nasser. Em votação é aprovado por unanimidade. A
continuar, passa a Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 005/2017, 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. 006/2017, de
autoria da Mesa Diretora, que “Concede revisão geral aos vencimentos dos servidores
do Poder Legislativo Municipal”, do Projeto de Lei Nº. 001/2017, de autoria do
Executivo, que “Dispõe sobre a doação de imóvel pertencente à municipalidade à
Natus Farma Comércio de Medicamentos Ltda, a título de incentivo para ampliação de
suas atividades, e dá outras providências”, do Projeto de Lei Nº. 002/2017, de autoria
do Executivo, que “Dispõe sobre a doação de imóvel pertencente à municipalidade à
Retrolu Serviços de Terraplanagem Ltda, a título de incentivo para ampliação de suas
atividades, e dá outras providências”, do Projeto de Lei Nº. 003/2017, de autoria do
Executivo, que “Dispõe sobre o acesso de brasileiros e estrangeiros aos cargos,
funções e empregos públicos na Administração Municipal Direta e Indireta, previsto no
artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional Nº. 19/98, e dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 004/2017,
de autoria do Executivo, que “Dá nova redação ao Anexo I e Anexo II, da Lei Municipal
Nº. 2.213, modificada pela Lei Municipal Nº. 2.248 de 28 de julho de 2014”.
Considerando que os Projetos de Leis Nºs. 005 e 006/2017, não possuem os seus
pareceres, bem como os relatores para as referidas normas, o Senhor Presidente,
dessa forma designa, como Relator Especial, para os projetos citados acima, o
Vereador Wander Tavares Santos. E, concede-lhe o prazo regimental, de até 30 (trinta)
minutos, para confecção dos pareceres, de acordo com o artigo 194, do Regimento
Interno. Sendo assim, o Senhor Presidente suspende a sessão.
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Retomada a reunião, o Senhor Presidente requer do relator especial e dos demais
relatores, os Vereadores Wander Tavares Santos (Nº s. 005, 006 e 004/2017), André
Romão Nasser (Nºs. 001 e 002/2017) e Luizinho da Samantha (Nº. 003/2017), a leitura
dos respectivos pareceres. Finalizada, os projeto são colocados em discussão. Fazem
uso da palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação
nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do artigo 253, do Regimento Interno, os
projetos são aprovados por unanimidade. A continuar, passa-se as Considerações
Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam
os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia
30 (trinta) de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete), às 19:00h (dezenove) 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.
José Maria Ramos
Presidente

Carlos Alberto Prado
Vice-Presidente

Luiz Antonio Correia
1º Secretário

Cleber Vigato
2º Secretário
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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
Às dezenove horas do dia trinta de janeiro do ano de dois mil e dezessete, havendo
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os
vereadores. O Vereador Luiz Antonio Correia, 1º Secretário, procede à leitura da ata da
reunião anterior, que é colocada em discussão. Posteriormente, em votação, é
aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente dos Vereadores: Leitura
dos Requerimentos: Nºs. 004 e 005/2017 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo
e Nº. 006/2017 do Vereador André Romão Nasser; e das Indicações: Nºs. 038, 039 e
046/2017 do Vereador Wander Tavares Santos, Nºs. 040 e 062 do Vereador Luizinho
da Samantha, Nºs. 041 a 045/2017 do Vereador Marquinho Trovador, Nºs. 047 a
051/2017 do Vereador Carlos Alberto Prado; Nº. 052/2017 dos Vereadores André
Romão Nasser e Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 053 a 060/2017 do Vereador
Claudiney Gonçalves Camargo e Nº. 061/2017 do Vereador Pastor João. 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,
passa-se as Considerações Finais e senhor presidente faz a leitura de um convite da
Polícia Militar. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e
ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada
no dia 06 (seis) de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), às 19:00h (dezenove)
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.
José Maria Ramos
Presidente

Carlos Alberto Prado
Vice-Presidente

Luiz Antonio Correia
1º Secretário

Cleber Vigato
2º Secretário
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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
Às dezenove horas do dia seis de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, havendo
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os
vereadores. O Vereador Luiz Antonio Correia, 1º Secretário, procede à leitura da ata da
reunião anterior, que é colocada em discussão. Posteriormente, em votação, é
aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna Livre. O presidente, Vereador
José Maria Ramos, convida o Senhor Rafles Morais para discorrer sobre ‘As funções
do Poder Legislativo de acordo com as Leis e a postura dos vereadores na condução
do Município’. Finalizada sua fala, o presidente franqueia a palavra. Os Vereadores
Claudiney Gonçalves Camargo, Luiz Antonio Correia, Wander Tavares Santos e José
Maria Ramos agradeceram a presença e a fala do munícipe. Na seqüência, o
Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 027 e 028/2017 e do Projeto de Lei
Complementar Nº. 001/2017, que “Altera anexos da Lei Complementar Nº. 027, de 15
de setembro de 2011, alterada pela Lei Complementar Nº. 37, de 26 de fevereiro de
2016 e dá outras providências”. A continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura
das Indicações: Nºs. 063 a 066, 070 e 071/2017 do Vereador Cleber Vigato, Nºs. 067,
068 e 069/2017 do Vereador Luiz Antonio Correia, Nºs. 072 a 075/2017 do Vereador
João Batista Marciano, Nºs. 076 a 083/2017 do Vereador Américo Francisco Borges e
Nº. 097/2017 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão as
indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores.
Posteriormente em votação, são aprovadas por unanimidade. Isto posto, passa-se as
Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra
a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será
realizada no dia 13 (treze) de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), às 19:00h
(dezenove) 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.
José Maria Ramos
Presidente

Carlos Alberto Prado
Vice-Presidente

Luiz Antonio Correia
1º Secretário

Cleber Vigato
2º Secretário
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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
Às dezenove horas do dia treze de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, havendo
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os
vereadores. O Vereador Luiz Antonio Correia, 1º Secretário, procede à leitura da ata da
reunião anterior, que é colocada em discussão. Posteriormente, em votação, é
aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do Executivo: Leitura
dos Projetos de Leis: Nº. 007/2017, que “Autoriza a criação de ‘Tarifa Social’ e a
reestruturação tarifária cobrada pela COSAGUA, no município de Paraguaçu” e Nº.
008/2017, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial adicional e
dá outras providências”. A continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura dos
Requerimentos: Nº. 007/2017 do Vereador Américo Francisco Borges e Nº. 008/2017
do Vereador Wander Tavares Santos; e das Indicações: Nºs. 084 a 087 do Vereador
Luiz Antonio Correia, Nºs. 088 a 093, 100 a 104 e 109/2017 do Vereador Américo
Francisco Borges, Nºs. 094 a 099/2017 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo,
Nºs. 105 e 106/2017 do Vereador Cleber Vigato e Nºs. 107 e 108/2017 do Vereador
Wander Tavares Santos. Em discussão os requerimentos e as indicações, fazem uso
da palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação, são
aprovadas por unanimidade. A seguir o Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios
Nºs. 035 e 014/2017 da Secretaria Municipal de Obras. Ato contínuo, a Ordem do Dia:
Encaminhamento e votação do Requerimento de Urgência Especial Nº. 009/2017 dos
Vereadores Wander Tavares Santos, André Romão Nasser e Luiz Antonio Correia. Em
votação, é aprovado por unanimidade. Na sequência, votação em Primeiro Turno do
Projeto de Lei Complementar Nº. 001/2017, de autoria do Executivo, que “Altera
anexos da Lei Complementar Nº. 027, de 15 de setembro de 2011, alterada pela Lei
Complementar Nº. 37, de 26 de fevereiro de 2016 e dá outras providências”. O Senhor
Presidente requer do relator da comissão de justiça, finanças, orçamento e redação
final, o Vereador André Romão Nasser, a leitura do seu parecer. Finalizada, o projeto é
colocado em discussão. Fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores.
Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do artigo 253,
do Regimento Interno, o projetos é aprovado por unanimidade. Por fim, passa-se as
Considerações Finais e o presidente entrega aos demais edis o balancete do mês de
janeiro de dois mil e dezessete. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente
encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária,
que será realizada no dia 20 (vinte) de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), às
19:00h (dezenove) 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.
José Maria Ramos
Presidente

Carlos Alberto Prado
Vice-Presidente

Luiz Antonio Correia
1º Secretário

Cleber Vigato
2º Secretário
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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
Às dezenove horas do dia vinte de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, havendo
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem os
vereadores, com exceção do Vereador Carlos Alberto Prado. O Vereador Luiz Antonio
Correia, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é colocada em
discussão. Posteriormente, em votação, é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta
com o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 010 e 011/2017
do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e das Indicações: Nº. 110/2017 do
Vereador Wander Tavares Santos, Nºs. 111 e 128 a 131/2017 do Vereador Américo
Francisco Borges, Nºs. 112 a 114/2017 do Vereador Luiz Antonio Correia, Nº. 115/2017
do Vereador Cleber Vigato, Nºs. 116 a 119, 132 e 133/2017 do Vereador João Batista
Marciano, Nºs. 120 a 127/2017 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nº.
134/2017 do Vereador André Romão Nasser. Em discussão os requerimentos e as
indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores.
Posteriormente em votação, são aprovados por unanimidade. A seguir o Expediente
de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 037/2017 da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura. Isto posto, passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a
tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a
próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 06 (seis) de março de 2017 (dois
mil e dezessete), às 19:00h (dezenove) 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.
José Maria Ramos
Presidente

Carlos Alberto Prado
Vice-Presidente

Luiz Antonio Correia
1º Secretário

Cleber Vigato
2º Secretário
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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
Às dezenove horas do dia dois de março do ano de dois mil e dezessete, havendo
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os
vereadores. O Vereador Luiz Antonio Correia, 1º Secretário, procede à leitura da ata da
reunião anterior, que é colocada em discussão. Posteriormente, em votação, é
aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna Livre. Conforme
requerimento aprovado pela Mesa Diretora, o presidente convida o Senhor Adailton
Jorge Roberto de Oliveira para discursar sobre “O Campeonato Municipal de Futebol”.
Finalizada sua explanação, fazem uso da palavra para manifestação todos os
Vereadores. A continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura das Indicações: Nºs.
135 e 136/2017 do Vereador João Batista Marciano, Nº. 137/2017 do Vereador Wander
Tavares Santos, Nºs. 138 a 141/2017 do Vereador Carlos Alberto Prado, Nºs. 142 a
149/2017 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nº. 150/2017 do Vereador
Américo Francisco Borges. Em discussão as indicações, fazem uso da palavra para
manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação, são aprovadas por
unanimidade. A seguir o Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 009/2017 da
Câmara Municipal de Varginha/MG. Ato contínuo, a Ordem do Dia. Votação em
Segundo Turno do Projeto de Lei Complementar Nº. 001/2017, de autoria do
Executivo, que “Altera anexos da Lei Complementar Nº. 027, de 15 de setembro de
2011, alterada pela Lei Complementar Nº. 37, de 26 de fevereiro de 2016 e dá outras
providências”. O Senhor Presidente consulta o plenário e dispensa a leitura do parecer.
Dessa forma, o projeto é colocado em discussão. Fazem uso da palavra para
manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação nominal, de acordo
com o inciso II, do § 3º, do artigo 253, do Regimento Interno, o projeto é aprovado por
unanimidade. Isto posto, passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada
a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para
a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 06 (seis) de março de 2017 (dois
mil e dezessete), às 19:00h (dezenove) 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.
José Maria Ramos
Presidente

Carlos Alberto Prado
Vice-Presidente

Luiz Antonio Correia
1º Secretário

Cleber Vigato
2º Secretário
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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
Às dezenove horas do dia seis de março do ano de dois mil e dezessete, havendo
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os
vereadores. O Vereador Luiz Antonio Correia, 1º Secretário, procede à leitura da ata da
reunião anterior, que é colocada em discussão. Posteriormente, em votação, é
aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta o Expediente dos Vereadores: Leitura do
Requerimento: Nº. 011/2017 do Vereador Luizinho da Samantha; e das Indicações:
Nºs. 151 a 157 e 159/2017 do Vereador Américo Francisco Borges, Nº. 158/2017 dos
Vereadores Américo Francisco Borges e Claudiney Gonçalves Camargo e Nº.
160/2017 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão o requerimento e
as indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores.
Posteriormente em votação, são aprovadas por unanimidade. A seguir o Expediente
de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 013/2017 da Secretaria Municipal de
Saúde/Vigilância em Saúde/Epidemiologia. A seguir o Tema Livre. Com a palavra, o
Vereador Luiz Antonio Correia faz alguns esclarecimentos sobre acusações feitas aos
Vereadores nas redes sociais. Ato contínuo, a Ordem do Dia. Votação em Turno Único
do Projeto de Lei Nº. 008/2017, de autoria do Executivo, que “Autoriza o Poder
Executivo Municipal abrir crédito especial adicional e dá outras providências” e do
PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E REDAÇÃO
FINAL PELA ILEGALIDADE DO PROJETO DE LEI Nº. 007/2017. O Senhor
Presidente requer do relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação
Final, Vereador André Romão Nasser, que proceda a leitura dos seus pareceres.
Finalizada a leitura, o Senhor Presidente coloca em discussão o Projeto e o Parecer.
Fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente em
votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do artigo 253, do Regimento
Interno, o projeto e o parecer são aprovados por unanimidade. Isto posto, passa-se as
Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra
a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será
realizada no dia 13 (treze) de março de 2017 (dois mil e dezessete), às 19:00h
(dezenove) 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.
José Maria Ramos
Presidente

Carlos Alberto Prado
Vice-Presidente

Luiz Antonio Correia
1º Secretário

Cleber Vigato
2º Secretário

11

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
Às dezenove horas do dia treze de março do ano de dois mil e dezessete, havendo
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os
vereadores. O Vereador Luiz Antonio Correia, 1º Secretário, procede à leitura da ata da
reunião anterior, que é colocada em discussão. Posteriormente, em votação, é
aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta o Expediente do Executivo: Leitura do
Ofício Nº. 056/2017. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura do
Requerimento: Nº. 012/2017 do Vereador Luiz Antonio Correia; e das Indicações: Nºs.
161 a 167/2017 do Vereador Cleber Vigato, Nºs. 168 a 171, 184 e 185/2017 do
Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 172 a 174/2017 do Vereador Carlos
Alberto Prado, Nº. 175/2017 do Vereador Wander Tavares Santos, Nºs. 176 a 179/2017
do Vereador Américo Francisco Borges, Nº. 180/2017 do Vereador Luiz Antonio
Correia e Nºs. 181 a 183/2017 do Vereador João Batista Marciano. Em discussão o
requerimento 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 do Ofício Nº. 016/2017 da Secretaria Municipal de
Saúde/Vigilância em Saúde/Epidemiologia. Isto posto, passa-se as Considerações
Finais e o Senhor Presidente entrega o balancete do mês de fevereiro de dois mil e
dezessete aos vereadores. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente
encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária,
que será realizada no dia 20 (vinte) de março de 2017 (dois mil e dezessete), às 19:00h
(dezenove) 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.
José Maria Ramos
Presidente

Carlos Alberto Prado
Vice-Presidente

Luiz Antonio Correia
1º Secretário

Cleber Vigato
2º Secretário
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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
Às dezenove horas do dia vinte de março do ano de dois mil e dezessete, havendo
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os
vereadores. O Vereador Luiz Antonio Correia, 1º Secretário, procede à leitura da ata da
reunião anterior, que é colocada em discussão. Posteriormente, em votação, é
aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta o Expediente do Executivo: Leitura do
Ofício Nº. 057/2017 e do Projeto de Lei Nº. 009/2017, que “Dispõe sobre a doação de
imóvel pertencente a municipalidade à Daniel Lucas Ferreira, a título de incentivo para
ampliação de suas atividades, e dá outras providências”. A seguir o Expediente dos
Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 010/2017, de autoria do Vereador Cleber
Vigato, que “Dá denominação à via pública situada no bairro Sagrado Coração, nesta
cidade de Paraguaçu e dá outras providências” e do Projeto de Lei Complementar
Nº. 002/2017, de autoria da Mesa Diretora, que “Altera vencimentos dos Cargos em
Comissão do Poder Legislativo Municipal e ratifica demais termos da Lei
Complementar Municipal Nº. 038, de 26 de setembro de 2016, e dá outras
providências”; dos Requerimentos: Nº. 013/2017 do Vereador Claudiney Gonçalves
Camargo e Nº. 014/2017 do Vereador Luiz Antonio Correia; e das Indicações: Nºs. 186
e 190 a 201/2017 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 187 a 189/2017 do
Vereador Wander Tavares Santos, Nºs. 202 a 206/2017 do Vereador Cleber Vigato e
Nºs. 207 e 208/2017 do Vereador João Batista Marciano. 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 do Ofício Nº. 058/2017 da Secretaria Municipal de
Obras e da Correspondência da Cosagua. Isto posto, passa-se as Considerações
Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam
os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia
27 (vinte e sete) de março de 2017 (dois mil e dezessete), às 19:00h (dezenove) 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.
José Maria Ramos
Presidente

Carlos Alberto Prado
Vice-Presidente

Luiz Antonio Correia
1º Secretário

Cleber Vigato
2º Secretário
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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
Às dezenove horas do dia vinte e sete de março do ano de dois mil e dezessete,
havendo número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem
todos os vereadores. O Vereador Luiz Antonio Correia, 1º Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é colocada em discussão. Posteriormente, em votação,
é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta o Expediente do Executivo: Leitura do
Ofício Nº. 059/2017. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura das Indicações:
Nºs. 209, 215, 216, 217, 229 e 230/2017 do Vereador João Batista Marciano, Nºs. 210 a
213 e 220 a 223/2017 do Vereador Luiz Antonio Correia, Nº. 214/2017 do Vereador
André Romão Nasser, Nº. 218/2017 do Vereador Cleber Vigato, Nº. 219/2017 do
Vereador Wander Tavares Santos, Nºs. 224 a 228 e 231/2017 do Vereador Américo
Francisco Borges, Nºs. 232 a 235/2017 do Vereador Carlos Alberto Prado e Nºs. 236 e
237/2017 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão 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 do Convite do 90 Batalhão de Bombeiros Militar. Ato contínuo o Tema Livre.
Com a palavra o Vereador Claudiney Gonçalves Camargo ... Isto posto, 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 abril de 2017 (dois mil e dezessete), às 19:00h (dezenove)
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.
José Maria Ramos
Presidente

Carlos Alberto Prado
Vice-Presidente

Luiz Antonio Correia
1º Secretário

Cleber Vigato
2º Secretário

14

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
Às dezenove horas do dia três de abril do ano de dois mil e dezessete, havendo
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os
vereadores. O Vereador Luiz Antonio Correia, 1º Secretário, procede à leitura da ata da
reunião anterior, que é colocada em discussão. Posteriormente, em votação, é
aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna Livre. Com a palavra os
colaboradores da EMATER, Carlos Magno e Irai, discorrem sobre o relatório de
atividades do ano de dois mil e dezesseis desenvolvidas pela empresa no município de
Paraguaçu/MG. Na sequência, fazem uso da palavra para manifestação todos os
vereadores. Ainda dentro do tempo da Tribuna Livre, o senhor presidente requer que, o
colaborador Gustavo Carneiro dos Santos, faça a leitura da Carta aberta dos
profissionais da Escola Estadual Pedro Leite e Escola Estadual Padre Piccinini. A
continuar o Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 081 e 101/2017 e dos
Projetos de Leis: Nº. 011/2017, que “Dispõe sobre a destinação de cadáveres e
ossadas não reclamados, para fins de estudos ou pesquisas cientificas às Instituições
de Ensino Superior – IES da área de saúde, públicas ou privadas”, Nº. 012/2017, que
“Dispõe sobre fixação da remuneração de membro do Conselho Tutelar, do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências”,
Nº. 013/2017, que “Estabelece isenção de imposto sobre serviços de qualquer natureza
– ISSQN, para empreendimentos habitacionais de interesse social incluídos no
Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e dá outras providências” e Nº.
014/2017, que “Altera a Lei Municipal N0. 2.290, de 15 de dezembro de 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, e dá outras providências”. A
seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura das Indicações: Nºs. 238 a 239/2017 do
Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 240/2017 do Vereador João Batista
Marciano e Nº. 241/2017 do Vereador Américo Francisco Borges Neto. Em discussão
as indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores.
Posteriormente em votação, são aprovadas por unanimidade. Isto posto a Ordem do
Dia. Encaminhamento e Votação do Requerimento de Urgência Especial Nº. 015/2017
de autoria dos Vereadores Wander Tavares Santos, Luiz Antonio Correia, Carlos
Alberto Prado, Claudiney Gonçalves Camargo e Cleber Vigato. Em votação é aprovado
por unanimidade. Na sequencia, passa a Votação em Turno Único do Projetos de
Leis: Nº. 013/2017, que “Estabelece isenção de imposto sobre serviços de qualquer
natureza – ISSQN, para empreendimentos habitacionais de interesse social incluídos
no Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e dá outras providências” e Nº.
014/2017, que “Altera a Lei Municipal N0. 2.290, de 15 de dezembro de 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, e dá outras providências”; e
Votação em Primeiro Turno do Projeto de Lei Complementar Nº. 002/2017, de autoria
da Mesa Diretora, que “Altera vencimentos dos Cargos em Comissão do Poder
Legislativo Municipal e ratifica demais termos da Lei Complementar Municipal Nº. 038,
de 26 de setembro de 2016, e dá outras providências”.
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Considerando que os Projetos de Leis Nºs. 013 e 014/2017, não possuem os seus
pareceres, bem como os relatores para as referidas normas, o Senhor Presidente,
dessa forma designa, como Relator Especial, para os projetos citados acima, os
Vereadores Wander Tavares Santos e Carlos Alberto Prado. E, concede-lhes o prazo
regimental, de até 30 (trinta) minutos, para confecção dos pareceres, de acordo com o
artigo 194, do Regimento Interno. Sendo assim, o Senhor Presidente suspende a
sessão. Retomada a reunião, o Senhor Presidente requer dos relatores especiais e do
relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, os Vereadores
Wander Tavares Santos (Nº. 013/2017), Carlos Alberto Prado (Nº. 014/2017) e André
Romão Nasser (Projeto de Lei Complementar Nº. 001/2017), a leitura dos seus
respectivos pareceres. Finalizada, os projetos são colocados em discussão. Fazem uso
da palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação
nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do artigo 253, do Regimento Interno, os
projetos são aprovados por unanimidade. Ato continuo, passa-se as Considerações
Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam
os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia
10 (dez) de abril de 2017 (dois mil e dezessete), às 19:00h (dezenove) 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.
José Maria Ramos
Presidente

Carlos Alberto Prado
Vice-Presidente

Luiz Antonio Correia
1º Secretário

Cleber Vigato
2º Secretário
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