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ATA DA 01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia vinte e dois de janeiro do ano de dois mil e dezoito, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. Inicia-se a pauta com a Ordem do Dia. Votação em Turno Único do 
PROJETO DE LEI Nº. 001/2018, de autoria do Executivo, que “Concede revisão geral 
e anual das remunerações dos servidores públicos municipais e dá outras 
providências”, do PROJETO DE LEI Nº. 002/2018, de autoria da Mesa Diretora, que 
“Concede revisão geral aos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo 
Municipal” e do PROJETO DE LEI Nº. 003/2018, de autoria da Mesa Diretora, que 
“Concede a revisão geral anual aos agentes políticos do Município de Paraguaçu, 
Estado de Minas Gerais”. O Senhor Presidente designa como relator especial, o 
Vereador André Romão Nasser, e requer que o mesmo faça a leitura do seu parecer. 
Finalizada, os projetos são colocados em discussão. Fazem uso da palavra para 
manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação nominal, de acordo 
com o inciso II, do § 3º, do artigo 253, do Regimento Interno, todos os projetos são 
aprovados por unanimidade. Ato continuo, passa-se as Considerações Finais e o 
Senhor Presidente entrega o balancete do mês de dezembro 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 05 (cinco) de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), 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. 
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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia cinco de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador Luiz Antônio Correia, 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. 001/2018 do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo; das Indicações: Nº. 001/2018 do Vereador Américo Francisco 
Borges Neto, Nºs. 002 e 003/2018 do Vereador João Batista Marciano, Nº. 004/2018 do 
Vereador André Romão Nasser e Nºs. 005 a 008/2018 do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo; e da Moção: Nº. 001/2018 do Vereador André Romão Nasser. 
Em discussão os requerimentos, as indicações e a moção, fazem uso da palavra para 
manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação, são aprovadas por 
unanimidade. A continuar o Expediente de Terceiros: Ofícios Nºs. 186 e 188/2017 da 
Subsecretaria de Assuntos Municipais. 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 
quinze de fevereiro de dois mil e dezoito, 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. 
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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia quinze de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem os 
vereadores, com exceção do Vereador Américo Francisco Borges Neto. O Vereador 
Luiz Antônio 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 do 
Ofício Nº. 025/2018 e do Projeto de Lei Nº. 004/2018, que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal abrir crédito especial adicional e dá outras providências”. Na sequência, o 
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 002/2018 do Vereador 
Carlos Alberto Prado e Nº. 003/2018 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e 
das Indicações: Nºs. 009 a 012/2018 do Vereador Luiz Antônio Correia e Nºs. 013 e 
014/2018 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão os requerimentos 
e as indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. 
Posteriormente em votação, são aprovadas por unanimidade. A continuar o Tema 
Livre: Com a palavra o Vereador Luiz Antônio Correia agradece a todos que 
contribuíram com a compra das rifas para aquisição de uma ambulância para o Pronto 
Socorro. Ainda com a palavra, pede aos cidadãos de Paraguaçu/MG que mantenham 
suas placas de carro com a identificação da nossa cidade, porque assim parte dos 
impostos referente aos veículos automotores ficam para o município. 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 dezenove de fevereiro de dois mil e dezoito, às 
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. 
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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia dezenove de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador Luiz Antônio Correia, Primeiro Secretário, procede à leitura da 
ata da reunião anterior. Em discussão, e posteriormente em votação, é aprovada sem 
ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente dos Vereadores: Leitura dos 
Requerimentos: Nº. 004/2018 do Vereador Américo Francisco Borges Neto e Nº. 
005/2018 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e das Indicações: Nºs. 015 a 
020/2018 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão os requerimentos 
e as indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. 
Posteriormente em votação, são aprovadas por unanimidade. Isto posto a Ordem do 
Dia. Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 004/2018, de autoria do 
Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial adicional e 
dá outras providências”. O Senhor Presidente requer do relator da Comissão de 
Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, o Vereador André Romão Nasser, que 
faça 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 
projeto é aprovado por unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais e 
o senhor presidente concede a palavra ao Vereador Américo Francisco Borges Neto, 
que fala da importância da vacinação contra Febre Amarela e divulga o calendário de 
vacinação. 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 vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezoito, às 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. 
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia vinte e seis de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 
havendo número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem 
todos os vereadores. O Vereador Luiz Antônio Correia, Primeiro Secretário, procede à 
leitura da ata da reunião anterior. Em discussão, e posteriormente em votação, é 
aprovada sem ressalvas. Ato contínuo o Senhor Presidente consulta o plenário para 
encerrar a reunião, em virtude do falecimento do filho do Diretor de Secretaria, Gustavo 
Carneiro dos Santos. Em discussão, e posteriormente em votação, o plenário aprova 
por unanimidade o encerramento da reunião. 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 cinco de março de dois mil e dezoito, às 
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. 
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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia cinco de março do ano de dois mil e dezoito, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador Luiz Antônio Correia, Primeiro Secretário, procede à leitura da 
ata da reunião anterior. Em discussão, e posteriormente em votação, é aprovada sem 
ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do Executivo: Leitura do Projeto de 
Lei Nº. 005/2018, que “Altera a Lei Nº. 1.911, de 07 de abril de 2005”. A seguir, o 
Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 006/2018, de autoria do 
Vereador José Maria Ramos, que “Dá denominação a logradouro público e redefine 
extensão de via pública do Município de Paraguaçu, e dá outras providências” e do 
Projeto de Lei Nº. 007/2018, de autoria do Vereador André Romão Nasser, que 
“Dispõe sobre a redução da jornada de trabalho para servidores públicos com 
necessidades especiais ou que tenham filho com necessidades especiais”; dos 
Requerimentos: Nºs. 006 e 009/2018 do Vereador Luiz Antônio Correia e Nºs. 007 e 
008/2018 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e das Indicações: Nºs. 021, 
022, 023, 033, 034, 035 e 036/2018 do Vereador Luiz Antônio Correia, Nºs. 024 e 
039/2018 do Vereador Américo Francisco Borges Neto, Nºs. 025, 026, 027, 028 e 
029/2018 do Vereador Cleber Vigato, Nºs. 030 e 040/2018 do Vereador João Batista 
Marciano, Nºs. 031 e 032/2018 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 
037/2018 do Vereador Carlos Alberto Prado e Nº. 038/2018 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. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais e o 
Senhor Presidente entrega aos Vereadores o balancete do mês de fevereiro de dois mil 
e dezoito. 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 doze de março de dois mil e dezoito, às 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. 
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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia doze de março do ano de dois mil e dezoito, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador Luiz Antônio Correia, Primeiro Secretário, procede à leitura da 
ata da reunião anterior. Em discussão, e posteriormente em votação, é aprovada sem 
ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de 
Lei Nº. 008/2018, de autoria do Vereador Américo Francisco Borges Neto, que “Dá 
denominação a logradouro público do Município de Paraguaçu, e dá outras 
providências”; dos Requerimentos: Nºs. 010 a 013/2018 do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo; das Indicações: Nºs. 041, 042 e 043/2018 do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo, Nº. 044/2018 do Vereador Carlos Alberto Prado, Nºs. 045, 046 e 
047/2018 do Vereador Wander Tavares Santos e Nº. 048/2018 do Vereador João 
Batista Marciano; e das Moções: Nºs. 002 e 004/2018 de todos os 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 do Ofício Nº. 012/2018 
da CIDERSU e do Ofício Nº. 005/2018 da Secretaria Municipal de Saúde. Na 
sequência o Tema Livre. Com a palavra o Vereador André Romão Nasser discorre 
sobre a importância da doação de percentuais do Imposto de Renda ao FIA (Fundo 
para Infância e Adolescência). Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais e o 
Senhor Presidente faz a leitura de um convite da EMATER. 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 dezenove de março de dois mil e 
dezoito, às 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. 
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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia dezenove de março do ano de dois mil e dezoito, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador Luiz Antônio Correia, Primeiro Secretário, procede à leitura da 
ata da reunião anterior. Em discussão, e posteriormente em votação, é aprovada sem 
ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente dos Vereadores: Leitura das 
Indicações: Nº. 049/2018 do Vereador João Batista Marciano e Nºs. 050 a 053/2018 do 
Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e das Moções: Nº. 003/2018 do Vereador 
João Batista Marciano e Nºs. 005 a 007/2018 do Vereador Claudiney Gonçalves 
Camargo. Em discussão 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 de Correspondências da 
COSAGUA e do Ofício Nº. 042/2018 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 dezoito. 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 vinte e seis de março de dois mil e 
dezoito, às 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. 
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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia vinte e seis de março do ano de dois mil e dezoito, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador Luiz Antônio Correia, Primeiro Secretário, procede à leitura da 
ata da reunião anterior. Em discussão, e posteriormente em votação, é aprovada sem 
ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do Executivo: Leitura do Projeto de Lei 
Nº. 009/2018, que “Institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do 
Município de Paraguaçu e dá outras providências”. Na sequência, o Expediente dos 
Vereadores: Leitura do Requerimento: Nº. 014/2018 do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo; das Indicações: Nº. 054/2018 do Vereador Américo Francisco 
Borges Neto, Nºs. 055 a 057/2018 do Vereador Luiz Antônio Correia e Nºs. 058 a 
061/2018 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e da Moção: Nº. 009/2018 do 
Vereador José Maria Ramos. 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. 015/2018, dos 
Vereadores André Romão Nasser, Wander Tavares Santos e Luiz Antônio Correia. Em 
votação, é aprovado por unanimidade. A continuar, Votação em Turno Único do 
Projeto de Lei Nº. 008/2018, de autoria do Vereador Américo Francisco Borges 
Neto, que “Dá denominação a logradouro público do Município de Paraguaçu, e dá 
outras providências”. O Senhor Presidente requer do relator da Comissão de Justiça, 
Finanças, Orçamento e Redação Final, o Vereador André Romão Nasser, que faça a 
leitura do seu parecer. Finalizada a leitura do parecer, o Senhor Presidente, a pedido 
do Vereador Américo Francisco Borges Neto, convida o Senhor Guilherme Prado para 
fazer uso da Tribuna Livre e discursar sobre o homenageado do projeto citado acima, o 
“de cujus” ALCEBÍADES DIAS DOS SANTOS. Encerrado o uso da Tribuna, fazem uso 
da palavra para manifestação todos os vereadores. A continuar, o projeto é colocado 
em discussão. Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, 
do artigo 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 dois de abril de dois mil e dezoito, às 
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. 
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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia dois de abril do ano de dois mil e dezoito, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador Luiz Antônio Correia, Primeiro Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior. Em discussão, e posteriormente em votação, é aprovada sem 
ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente dos Vereadores: Leitura do das 
Indicações: Nºs. 062 e 063/2018 do Vereador Luiz Antônio Correia e Nº. 064/2018 do 
Vereador Américo Francisco Borges Neto; e da Moção: Nº. 008/2018 dos Vereadores 
José Maria Ramos, Luiz Antônio Correia e Wander Tavares Santos. Em discussão as 
indicações e a moção, 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. 188/2018 da representação da 
Gerência Executiva e Negocial da Caixa Econômica Federal de Poços de Caldas. A 
seguir o Tema Livre. Com a palavra o Vereador Luiz Antônio Correia agradece a 
dedicação e o empenho dos médicos, na luta por transferências de pacientes em 
situações de extrema emergência para outros municípios. Isto posto, a Ordem do Dia. 
Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 007/2018, de autoria do Vereador 
André Romão Nasser, que “Dispõe sobre a redução da jornada de trabalho para 
servidores públicos com necessidades especiais ou que tenham filho com 
necessidades especiais”. O Senhor Presidente requer do relator da Comissão de 
Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, o Vereador Wander Tavares Santos, 
que faça a leitura do seu parecer. Finalizada a leitura do parecer, o projeto é colocado 
em discussão. Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, 
do artigo 253, do Regimento Interno, o projeto é aprovado por unanimidade. Ato 
contínuo, passa-se as Considerações Finais e o 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 nove de abril de dois mil e dezoito, às 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 
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Vice-Presidente 

 
 

Luiz Antônio Correia 
1º Secretário 
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2º Secretário 
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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia nove de abril do ano de dois mil e dezoito, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador Luiz Antônio Correia, Primeiro Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior. Em discussão, e posteriormente em votação, é aprovada sem 
ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 
091 e 096/2018. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: 
Nº. 016/2018 do Vereador Luiz Antônio Correia, Nºs. 017 e 018/2018 do Vereador 
Claudiney Gonçalves Camargo e Nº. 019/2018 do Vereador André Romão Nasser; e   
das Indicações: Nº. 065/2018 do Vereador Carlos Alberto Prado, Nºs. 066 e 067/2018 
do Vereador Cleber Vigato, Nºs. 068 a 071/2018 do Vereador Luiz Antônio Correia e 
Nºs. 072 a 078/2018 do Vereador 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. A continuar 
o Tema Livre. Com a palavra o Vereador Américo Francisco Borges Neto discorre 
sobre as péssimas condições das estradas rurais e pede ao Executivo que tome 
providências urgentes. Isto posto, a Ordem do Dia. Votação em Turno Único do 
Projeto de Lei Nº. 006/2018, de autoria do Vereador José Maria Ramos, que “Dá 
denominação a logradouro público e redefine extensão de via pública do Município de 
Paraguaçu e dá outras providências”. O Senhor Presidente requer do relator da 
Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, o Vereador André Romão 
Nasser, que faça a leitura do seu parecer. Finalizada a leitura do parecer, o projeto é 
colocado em discussão. Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, 
do § 3º, do artigo 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 dezesseis de abril de dois mil e dezoito, às 
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 
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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia dezesseis de abril do ano de dois mil e dezoito, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador Luiz Antônio Correia, Primeiro Secretário, procede à leitura da 
ata da reunião anterior. Em discussão, e posteriormente em votação, é aprovada sem 
ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de 
Lei Nº. 010/2018, de autoria da Mesa Diretora, que “Regulamenta forma e critérios 
para indenização das despesas de viagens da Câmara Municipal de Paraguaçu/MG”; 
do Requerimento: Nº. 020/2018 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; das 
Indicações: Nºs. 079 a 082/2018 do Vereador João Batista Marciano, Nº. 083/2018 do 
Vereador Américo Francisco Borges Neto (Retirada pelo autor), Nºs. 084 e 088/2018 do 
Vereador Luiz Antônio Correia e Nºs. 085 a 087/2018 do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo; e da Moção: Nº. 010/2018 do Vereador Luiz Antônio Correia. 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. A continuar o Expediente de Terceiros: Leitura da correspondência da 
Emater. Isto posto, a Ordem do Dia. Votação em Turno Único do Veto ao Projeto de 
Lei Nº. 007/2018, de autoria do Vereador André Romão Nasser, que “Dispõe sobre 
a Redução da Jornada de trabalho para servidores públicos com necessidades 
especiais ou tenham filho com necessidades especiais”. O Senhor Presidente requer 
do relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, o Vereador 
Wander Tavares Santos, que faça a leitura do seu parecer. Finalizada a leitura do 
parecer, o projeto é colocado em discussão. Posteriormente em votação secreta, de 
acordo com o inciso 3, do § 7º, do artigo 253, do Regimento Interno, o veto é acolhido 
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 vinte e três de 
abril de dois mil e dezoito, às 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. 
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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia vinte e três de abril do ano de dois mil e dezoito, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador Luiz Antônio Correia, Primeiro Secretário, procede à leitura da 
ata da reunião anterior. Em discussão, e posteriormente em votação, é aprovada sem 
ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do Executivo: Leitura do Projeto de 
Lei Nº. 011/2018, que “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária 
de 2019 e dá outras providências”. Na sequência o Expediente dos Vereadores: 
Leitura da Indicação Nº. 089/2018 do Vereador Américo Francisco Borges Neto. Em 
discussão a indicação, faz uso da palavra para manifestação o Vereador Américo 
Francisco Borges Neto. Posteriormente em votação, é aprovada por unanimidade. A 
continuar o Expediente de Terceiros: Leitura da Correspondência da Cosagua e do 
Ofício Nº. 009/2018 da Associação de Assistência Social Daud Gantus Nasser. A 
seguir o Tema Livre. Com a palavra o Vereador Claudiney Gonçalves Camargo 
discorre sobre a situação da saúde no município, e destaca a dificuldade encontrada 
pela população na busca por atendimento médico, onde o novo sistema de distribuição 
de fichas tem causado um certo transtorno. Por fim, ressalta também, que tem 
acontecido uma grande demora na marcação de exames, consultas e cirurgias. Isto 
posto, a Ordem do Dia. Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 009/2018, de 
autoria do Executivo, que “Institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do 
Município de Paraguaçu e dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 010/2018, 
de autoria da Mesa Diretora, que “Regulamenta forma e critérios para indenização das 
despesas de viagens da Câmara Municipal de Paraguaçu/MG. O Senhor Presidente 
requer do relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, o 
Vereador André Romão Nasser, que faça a leitura dos seus pareceres. Finalizada a 
leitura dos pareceres, os projetos são colocados em discussão. 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 contínuo, passa-se as 
Considerações Finais e o Senhor Presidente entrega aos Vereadores o balancete do 
Mês de Março/2018. 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 dois de maio de dois mil e dezoito, às 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. 
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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia dois de maio do ano de dois mil e dezoito, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador Luiz Antônio Correia, Primeiro Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior. Em discussão, e posteriormente em votação, é aprovada sem 
ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do Executivo: Leitura do Projeto de 
Lei Nº. 012/2018, que “Dá nova redação ao Anexo I, da Lei Municipal Nº. 2.374, de 21 
de novembro de 2017 e dá outras providências” e do Ofício Nº. 121/2018. Na 
sequência o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 021 a 
023/2018 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nº. 024/2018 do Vereador 
André Romão Nasser; e das Indicações: Nºs. 090 e 091/2018 do Vereador Wander 
Tavares Santos, Nºs. 092 e 093/2018 do Vereador Cleber Vigato, Nº. 094/2018 do 
Vereador André Romão Nasser e Nº. 095/2018 do Vereador 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. A continuar o Expediente de Terceiros: Leitura da Correspondência da 
EMATER. A seguir o Tema Livre. Com a palavra o Vereador Américo Francisco 
Borges Neto discorre sobre o péssimo estado que se encontra a Rua Antônio Aurélio 
Silva. E, pede ao Executivo, urgentemente, que tome providências e busque melhorias 
para referida rua. Isto posto, a Ordem do Dia. Votação em Turno Único do Projeto de 
Lei Nº. 005/2018, de autoria do Executivo, que “Altera a Lei Nº. 1.911, de 07 de abril 
de 2005”. O Senhor Presidente requer do relator da Comissão de Justiça, Finanças, 
Orçamento e Redação Final, o Vereador Luiz Antônio Correia, que faça a leitura do seu 
parecer. Finalizada a leitura do parecer, o projeto é colocado em discussão. Com a 
palavra, o Vereador Wander Tavares requer ao presidente o adiamento da votação do 
projeto por duas sessões. Em votação, o requerimento de adiamento 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 sete de maio de dois mil e 
dezoito, às 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. 
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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia sete de maio do ano de dois mil e dezoito, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador Luiz Antônio Correia, Primeiro Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior. Em discussão, e posteriormente em votação, é aprovada sem 
ressalvas. Inicia-se a pauta com o presidente justificando a ausência do Senhor Rafles 
Morais e, consequentemente, a não realização da TRIBUNA LIVRE. Na sequência o 
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 025 e 026/2018 do 
Vereador Luiz Antônio Correia e Nº. 027/2018 (Retirado pelo autor); das Indicações: 
Nº. 096/2018 do Vereador Américo Francisco Borges Neto, Nº. 097/2018 do Vereador 
Carlos Alberto Prado e Nºs. 098 a 100/2018 do Vereador Luiz Antônio Correia; e das 
Moções: Nº. 011/2018 do Vereador Luiz Antônio Correia. 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. 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 quatorze de maio de dois mil e dezoito, às 
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 Antônio Correia 
1º Secretário 

 
 

Cleber Vigato 
2º Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia quatorze de maio do ano de dois mil e dezoito, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador Luiz Antônio Correia, Primeiro Secretário, procede à leitura da 
ata da reunião anterior. Em discussão, e posteriormente em votação, é aprovada sem 
ressalvas. Inicia-se a pauta com a TRIBUNA LIVRE e o Senhor Fábio Augusto da Silva 
Siqueira Vieira faz uso da palavra, e discorre sobre “A Realização e inclusão da Marcha 
para Jesus no calendário de eventos municipais”. Com a palavra todos os Vereadores 
fazem uso para manifestação. A continuar o Expediente do Executivo: Leitura do 
Ofício Nº. 128/2018. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura dos 
Requerimentos: Nº. 028/2018 do Vereador Américo Francisco Borges Neto, Nº. 
029/2018 do Vereador André Romão Nasser e Nºs. 030 e 031/2018 do Vereador 
Claudiney Gonçalves Camargo; das Indicações: Nº. 101/2018 do Vereador Wander 
Tavares Santos, Nºs. 102 a 106/2018 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e 
Nºs. 107 a 109/2018 do Vereador Luiz Antônio Correia; e da Moção: Nº. 012/2018 do 
Vereador Luiz Antônio Correia. 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, o Expediente do Terceiros: 
Leitura do Convite da COOMAP, do Ofício Nº. 003/2018 do Técnico em Contabilidade 
do Executivo, José Homero Lopes, do Ofício Nº. 092/2018 da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura e do Ofício Nº. 108/2018 do DNIT. Na sequência, o Tema Livre. 
Com a palavra, o Vereador Luiz Antônio Correia presta uma honrada homenagem ao 
Dias das Mães. Por fim, a Ordem do Dia. Encaminhamento e Votação do 
Requerimento de Urgência Especial Nº. 032/2018 dos Vereadores Cleber Vigato, 
André Romão Nasser e Wander Tavares Santos. Em votação, é aprovado por 
unanimidade. A seguir, Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 012/2018, de 
autoria do Executivo, que “Dá nova redação ao anexo I, da Lei Municipal Nº. 
2.374/2018, de 21 de novembro de 2017 e dá outras providências”. O Senhor 
Presidente requer do relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação 
Final, o Vereador André Romão Nasser, que faça a leitura do seu parecer. Finalizada a 
leitura do parecer, o projeto é colocado em discussão. Posteriormente em votação 
nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do artigo 253, do Regimento Interno, 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 abril de dois mil 
e dezoito. 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 vinte e um de maio de dois mil e dezoito, às 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. 
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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia vinte e um de maio do ano de dois mil e dezoito, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador Luiz Antônio Correia, Primeiro Secretário, procede à leitura da 
ata da reunião anterior. Em discussão, e posteriormente em votação, é aprovada sem 
ressalvas. Inicia-se a pauta com a TRIBUNA LIVRE e o Senhor Rafles Morais faz uso 
da palavra, e discorre sobre “A Senhora Professora Maria do Carmo Prado”. Com a 
palavra todos os Vereadores manifestam-se. Logos após, o Presidente consulta o 
plenário para inclusão do Projeto de Lei Nº. 013/2018, de autoria do Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial adicional e dá outras 
providências”, na Ordem do Dia, para votação. A solicitação é aprovada por 
unanimidade. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura do Requerimento: Nº. 
033/2018 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e das Indicações: Nºs. 110 a 
112/2018 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 113/2018 do Vereador Luiz 
Antônio Correia e Nº. 114/2018 do Vereador Américo Francisco Borges Neto. 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, o Expediente do Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 060/2018 da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Na sequência, o Tema Livre. 
Com a palavra, o Vereador Luiz Antônio Correia faz alguns agradecimentos ao 
Executivo e entidades. A continuar, a Ordem do Dia. Encaminhamento e Votação do 
Requerimento, de Pedido de Vistas ao Projeto de Lei Nº. 005/2018, Nº. 034/2018 do 
Vereador Cleber Vigato e do Requerimento de Urgência Especial Nº. 035/2018 dos 
Vereadores Luiz Antônio Correia, André Romão Nasser e Wander Tavares Santos. Em 
votação, são aprovados por unanimidade. A seguir, Votação em Turno Único do 
Projeto de Lei Nº. 013/2018, de autoria do Executivo, que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a abrir crédito especial adicional e dá outras providências”. O 
Senhor Presidente nomeia como relator especial o Vereador André Romão Nasser, e 
interrompe a reunião para que o mesmo possa emitir o seu parecer. Reiniciada a 
sessão, o Senhor Presidente requer do relator especial que faça a leitura do seu 
parecer. Finalizada a leitura do parecer, o projeto é colocado em discussão. 
Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do artigo 253, 
do Regimento Interno, o projeto é aprovado por unanimidade. Ato contínuo, passa-se 
as Considerações Finais e o Senhor Presidente faz a leitura do Convite das 
Audiências Públicas, que serão realizadas pela Câmara, nos dias vinte e oito, vinte e 
nove e trinta de maio de dois mil e dezoito. 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 vinte e oito de maio de dois mil e dezoito, às 
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. 
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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia vinte e oito de maio do ano de dois mil e dezoito, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador Luiz Antônio Correia, Primeiro Secretário, procede à leitura da 
ata da reunião anterior. Em discussão, e posteriormente em votação, é aprovada sem 
ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 
124 e 142 a 154/2018. Isto posto, o Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 
8.447/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A continuar, a Ordem 
do Dia. Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 005/2018, de autoria do 
Executivo, que “Altera a Lei Nº. 1.911, de 07 de abril de 2005”. O Senhor Presidente 
coloca em discussão o projeto e o Vereador Luiz Antônio Correia pede a palavra. Com 
a palavra, o Vereador requer ao Presidente que coloque em votação o seu pedido para 
votar em Destaque o Art. 1º do referido projeto. Em votação pelo plenário, o pedido é 
reprovado por cinco votos, dos Vereadores Wander Tavares Santos, Claudiney 
Gonçalves Camargo, Carlos Alberto Prado, Américo Francisco Borges Neto e João 
Batista Marciano. Dessa forma, o Senhor Presidente esclarece que o projeto será 
votado por completo, e o coloca novamente em discussão. Todos os vereadores fazem 
uso da palavra para manifestação. Posteriormente em votação nominal, de acordo com 
o inciso II, do § 3º, do artigo 253, do Regimento Interno, o projeto é reprovado por sete 
votos, dos Vereadores Wander Tavares Santos, Cleber Vigato, Luiz Antônio Correia, 
Claudiney Gonçalves Camargo, Carlos Alberto Prado, Américo Francisco Borges Neto 
e João Batista Marciano, contra dois votos dos Vereadores José Maria Ramos e André 
Romão Nasser. 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 quatro de junho de dois mil 
e dezoito, às 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. 
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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia quatro de junho do ano de dois mil e dezoito, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador Luiz Antônio Correia, Primeiro Secretário, procede à leitura da 
ata da reunião anterior. Em discussão, e posteriormente em votação, é aprovada sem 
ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 
155/2018 e de uma Carta de Convocação. A seguir o Expediente dos Vereadores: 
Leitura do Projeto de Emenda Aditiva Nº. 001/2018, ao Projeto de Lei Nº. 011/2018, 
de autoria de Todos os Vereadores, que “Acrescenta dispositivos ao Projeto de Lei 
Nº. 011/2018, que ‘Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2019 e dá outras providências”; do Requerimento Nº. 036/2018 do 
Vereador Carlos Alberto Prado; e das Indicações Nºs. 115 e 116/2018 do Vereador 
Cleber Vigato. 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 Tema Livre. Com a palavra, o Vereador Luiz Antônio 
Correia faz agradecimentos a Secretaria Municipal de Obras pelos resultados dos 
trabalhos realizados. Isto posto, a Ordem do Dia. Encaminhamento e Votação do 
Requerimento de Urgência Especial Nº. 037/2018 dos Vereadores Luiz Antônio 
Correia, André Romão Nasser e Wander Tavares Santos. Em votação, é aprovado por 
unanimidade. A seguir, Votação em Primeiro Turno do Projeto de Emenda Aditiva Nº. 
001/2018, ao Projeto de Lei Nº. 011/2018, de autoria de Todos os Vereadores, que 
“Acrescenta dispositivos ao Projeto de Lei Nº. 011/2018, que ‘Dispõe sobre as 
diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras 
providências”, do Projeto de Lei Complementar Nº. 006/2017, de autoria do 
Executivo, que “Dá nova redação ao Artigo 296, da Lei Complementar Nº. 20, de 12 
de novembro de 2008 e dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 011/2018, de 
autoria do Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 
Orçamentária de 2019 e dá outras providências”. O Senhor Presidente nomeia como 
relator especial, para o Projeto de Emenda Aditiva Nº. 001/2018, ao Projeto de Lei 
Nº. 011/2018, o Vereador André Romão Nasser, e interrompe a reunião para que o 
mesmo possa emitir o seu parecer. Reiniciada a sessão, o Vereador André Romão 
Nasser requer ao presidente que coloque em votação o seu pedido de adiamento de 
votação do Projeto de Lei Complementar Nº. 006/2017, por duas sessões. Em 
votação é aprovado por unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente requer do 
relator especial e da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, o 
Vereador André Romão Nasser, que faça a leitura dos seus pareceres. Finalizada a 
leitura dos pareceres, os projetos (Projeto de Emenda Aditiva Nº. 001/2018, ao 
Projeto de Lei Nº. 011/2018 e Projeto de Lei Nº. 011/2018) são colocados em 
discussão. Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do 
artigo 253, do Regimento Interno, os projetos são aprovados por unanimidade, em 
primeiro turno. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais e o Senhor 
Presidente faz a leitura do Convite da Fundação Hospitalar de Paraguaçu, para 
inauguração do Unidade Laboratorial, no dia seis de junho de dois mil e dezoito, às 
dezessete horas e trinta minutos. 
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Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 
onze de junho de dois mil e dezoito, às 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. 
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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia onze de junho do ano de dois mil e dezoito, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador Luiz Antônio Correia, Primeiro Secretário, procede à leitura da ata da 
reunião anterior. Em discussão, e posteriormente em votação, é aprovada sem 
ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 
165 e 166/2018. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura das Indicações: Nºs. 
117 e 118/2018 do Vereador Luiz Antônio Correia e Nºs. 119 e 120/2018 do Vereador 
Claudiney Gonçalves Camargo; e das Moções: Nº. 013/2018 do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo e Nºs. 014 e 015/2018 do Vereador Luiz Antônio Correia. Em 
discussão 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 Terceiro: Leitura do Ofício Nº. 002/2018 do Conselho 
Deliberativo e Fiscal do Fundo Previdenciário de Paraguaçu/MG. Na sequência, o 
Tema Livre. Com a palavra, o Vereador André Romão Nasser discorre sobre a votação 
do Projeto de Lei Nº. 005/2018, e destaca a importância e seriedade do Legislativo nas 
votações de matérias relevantes para a cidade. Por fim, diz que o projeto citado acima, 
ora reprovado por esta Casa, pode trazer danos irreversíveis ao município e aos 
servidores públicos que dependem da boa administração do Fundo Previdenciário, uma 
vez que as exigências propostas fazem parte de uma norma editada pelo Ministério da 
Previdência Social, no intuito de promover melhorias contínuas aos Regimes Próprios 
de Previdência Social. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais e o Senhor 
Presidente entrega o balancete do mês de maio de dois mil e dezoito 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 
dezoito de junho de dois mil e dezoito, às 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. 
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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia dezoito de junho do ano de dois mil e dezoito, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador Luiz Antônio Correia, Primeiro Secretário, procede à leitura da 
ata da reunião anterior. Em discussão, e posteriormente em votação, é aprovada sem 
ressalvas. Inicia-se a pauta com a TRIBUNA LIVRE e o Senhor Carlos Magno de 
Mesquita, engenheiro agrônomo da Emater, faz uso da palavra para discorrer sobre “O 
Relatório de Atividades desenvolvidas pela Emater no ano de dois mil e dezessete”. 
Com a palavra franqueada, todos os Vereadores manifestam-se. A seguir o 
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 038 e 039/2018 do 
Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e das Indicações: Nºs. 121 e 122/2018 do 
Vereador Cleber Vigato, Nºs. 123 a 126/2018 do Vereador Américo Francisco Borges 
Neto e Nº. 127/2018 do Vereador 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, o 
Expediente do Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 019/2018 do Lar São Vicente de Paulo. 
A continuar, a Ordem do Dia. Votação em Turno Único do Parecer Prévio do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Prestação de Contas do 
Executivo Municipal, Exercício de dois mil e quinze, Prefeito Evandro Barbosa 
Bueno, Processo Nº. 988.119. O Senhor Presidente requer do relator da Comissão de 
Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, Vereador André Romão Nasser, que 
faça a leitura do seu parecer. Finalizada a leitura, o projeto é colocado em discussão. 
Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do artigo 253, 
do Regimento Interno, o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais 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 
vinte e cinco de junho de dois mil e dezoito, às 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. 
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ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia vinte e cinco de junho do ano de dois mil e dezoito, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador Luiz Antônio Correia, Primeiro Secretário, procede à leitura da 
ata da reunião anterior. Em discussão, e posteriormente em votação, é aprovada sem 
ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 
191/2018. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura do Requerimento Nº. 
040/2018 do Vereador Luiz Antônio Correia; das Indicações: Nºs. 128, 136  e 138/2018 
do Vereador Luiz Antônio Correia, Nºs. 129 e 131 a 135/2018 do Vereador Cleber 
Vigato, Nºs. 130 e 139/2018 do Vereador Américo Francisco Borges Neto e Nº. 
137/2018 dos Vereadores Cleber Vigato, Carlos Alberto Prado e Claudiney Gonçalves 
Camargo (foi retirada pelos autores); e das Moções: Nºs. 016 e 017/2018 do Vereador 
Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão o requerimento, 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 de um convite da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Na sequência, o 
Tema Livre. Com a palavra, o Vereador Luiz Antônio Correia faz agradecimentos a 
Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa da Senhora Secretária, Viviane Schiabel, 
que, de maneira espontânea, veio até esta Casa Legislativa demonstrar e relatar toda 
situação financeira e procedimentos realizados no setor da saúde no município. Isto 
posto, a Ordem do Dia. Votação em Segundo Turno do Projeto de Emenda Aditiva 
Nº. 001/2018, ao Projeto de Lei Nº. 011/2018, de autoria de Todos os Vereadores, 
que “Acrescenta dispositivos ao Projeto de Lei Nº. 011/2018, que ‘Dispõe sobre as 
diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras 
providências” e do Projeto de Lei Nº. 011/2018, de autoria do Executivo, que “Dispõe 
sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras 
providências”. O Senhor Presidente dispensa a leitura dos pareceres e coloca os 
projetos em discussão. Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, 
do § 3º, do artigo 253, do Regimento Interno, os projetos são aprovados por 
unanimidade, em segundo turno. 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 
seis de agosto de dois mil e dezoito, às 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. 
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