ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
Às dezenove horas do dia quatro de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, havendo
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem os
vereadores, com exceção do Vereador Américo Francisco Borges Neto. Inicia-se a
pauta com o Expediente do Executivo: Leitura do Veto Parcial ao Projeto de Lei Nº.
031/2018, que “Estabelece a política de bem-estar animal, dispondo sobre o controle
populacional de cães e gatos, o estímulo à posse responsável, o incentivo à adoção de
animais, a proibição a prática de maus-tratos a cães, gatos e equídeos no Município de
Paraguaçu/MG e dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 003/2019, que “Altera
a Lei Complementar Nº. 011/2005, que ‘Dispõe sobre a organização, a estrutura
orgânica e os procedimentos da Administração do Município de Paraguaçu e dá outras
providências”. 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 onze de fevereiro de dois
mil e dezenove, às dezenove horas. As discussões na íntegra desta sessão encontramse em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. Lavrei a
presente ata, que após lida, discutida e aprovada, é assinada pelos membros que
compõem a Mesa Diretora.
Claudiney Gonçalves Camargo
Vice-Presidente

André Romão Nasser
Presidente

José Maria Ramos
1º Secretário

Carlos Alberto Prado
2º Secretário
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ATA DA 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
Às dezenove horas do dia onze de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, havendo
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem os
vereadores, com exceção do Vereador Américo Francisco Borges Neto. O Vereador
José Maria Ramos, 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 Tema Livre. Com a palavra, o Vereador Luiz Antônio Correia parabeniza
o Executivo pela reforma no Barco da Cachoeira, e destaca a importância que tem o
veículo para aquele bairro. A continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura dos
Projetos de Leis: Nº. 004/2019, de autoria da Mesa Diretora, que “Concede a revisão
geral anual aos agentes políticos do município de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais”
e Nº. 005/2019, de autoria da Mesa Diretora, que “Concede revisão geral anual aos
vencimentos dos servidores do Poder Legislativo Municipal”; dos Requerimentos: Nºs.
001 e 002/2019 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nº. 003/2019 do
Vereador Cleber Vigato; e das Indicações: Nºs. 001, 002, 003, 005 e 006/2019 do
Vereador Luiz Antônio Correia e Nº. 004/2019 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. Encaminhamento e Votação do
Requerimento de Urgência Especial Nº.004/2019 dos Vereadores José Maria Ramos,
Claudiney Gonçalves Camargo e Luiz Antônio Correia. Em votação, é aprovado por
unanimidade. A seguir, Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 004/2019, de
autoria da Mesa Diretora, que “Concede a revisão geral anual aos agentes políticos do
município de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais”, do Projeto de Lei Nº. 005/2019, de
autoria da Mesa Diretora, que “Concede revisão geral anual aos vencimentos dos
servidores do Poder Legislativo Municipal” e do Veto Parcial ao Projeto de Lei Nº.
031/2018, de autoria do Executivo, que “Estabelece a política de bem-estar animal,
dispondo sobre o controle populacional de cães e gatos, o estímulo à posse
responsável, o incentivo à adoção de animais, a proibição a prática de maus-tratos a
cães, gatos e equídeos no Município de Paraguaçu/MG e dá outras providências”.
Alguns projetos foram aprovados para serem votados em regime de urgência especial,
dessa forma não possuem relatores e nem pareceres. Assim sendo, o Senhor
Presidente designa para relator especial o Vereador Luiz Antônio Correia (Projetos de
Leis Nºs. 004/2019 e 005/2019). Na sequência, interrompe a sessão para que o
mesmo possa emitir os seus pareceres. Retomada a reunião, o Senhor Presidente
requer do relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, e
Relator Especial, o Vereador Luiz Antônio Correia, que faça a leitura dos seus
pareceres. Finalizada a leitura, os projetos são colocados em discussão. Faz uso da
palavra para manifestação, todos os vereadores. Posteriormente em votação nominal e
votação secreta (Veto), de acordo com o inciso III, do § 3º, e o inciso 3, do § 7º, do
artigo 253, do Regimento Interno, os projetos são aprovados por unanimidade.
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Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o
senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima
reunião ordinária, que será realizada no dia dezoito de fevereiro de dois mil e
dezenove, 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, é assinada pelos membros que compõem a
Mesa Diretora.

Claudiney Gonçalves Camargo
Vice-Presidente

André Romão Nasser
Presidente

José Maria Ramos
1º Secretário

Carlos Alberto Prado
2º Secretário
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ATA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
Às dezenove horas do dia dezoito de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, havendo
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os
vereadores. O Vereador José Maria Ramos, 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 Projetos
de Decretos Legislativos: Nº. 001/2019, de autoria da Mesa Diretora, que “Concede a
Medalha do Mérito Legislativo da Câmara Municipal de Paraguaçu, Minas Gerais” e
Nº. 002/2019, de autoria da Mesa Diretora, que “Concede o Título de Cidadão
Honorário e dá outras providências”; das Indicações: Nºs. 007 a 009/2019 do
Vereador Wander Tavares Santos, Nºs. 010 e 011/2019 do Vereador Carlos Alberto
Prado, Nº. 012/2019 do Vereador Luiz Antônio Correia e Nºs. 013 e 014/2019 do
Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e da Moção: Nº. 001/2019 de Todos os
Vereadores. Em discussão as indicações e a moção, 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 janeiro de dois mil e dezenove. 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 fevereiro de dois mil e dezenove, 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, é
assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora.

Claudiney Gonçalves Camargo
Vice-Presidente

André Romão Nasser
Presidente

José Maria Ramos
1º Secretário

Carlos Alberto Prado
2º Secretário
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ATA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
Às dezenove horas do dia vinte e cinco de fevereiro do ano de dois mil e dezenove,
havendo número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem
todos os vereadores. O Vereador José Maria Ramos, 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. 005/2019 do Vereador João Batista Marciano e Nº.
006/2019 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e das Indicações: Nº.
015/2019 do Vereador Américo Francisco Borges Neto, Nº. 016/2019 do Vereador
João Batista Marciano, Nº. 017/2019 do Vereador Wander Tavares Santos, Nºs. 018 a
020/2019 do Vereador Cleber Vigato e Nºs. 021 e 022/2019 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, o Expediente de Terceiro: Leitura da
Correspondência da Cosagua. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não
havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia
sete de março de dois mil e dezenove, 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, é assinada
pelos membros que compõem a Mesa Diretora.

Claudiney Gonçalves Camargo
Vice-Presidente

André Romão Nasser
Presidente

José Maria Ramos
1º Secretário

Carlos Alberto Prado
2º Secretário
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ATA DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
Às dezenove horas do dia sete de março do ano de dois mil e dezenove, havendo
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os
vereadores. O Vereador José Maria Ramos, 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 Executivo: Leitura do Ofício Nº.
067/2019. A continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos:
Nºs. 007, 008 e 009/2019 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e das
Indicações: Nº. 023/2019 do Vereador Luiz Antônio Correia, Nºs. 024 e 025/2019 do
Vereador Wander Tavares Santos e Nºs. 026, 027, 029 e 030/2019 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 de Terceiros:
Leitura dos Ofícios Nºs. 023 e 033/2019 da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, Ofícios Nºs. 068 e 074/2019 da Secretaria Municipal de Obras e Ofícios Nºs.
069 e 073/2019 da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ato
contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o
senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima
reunião ordinária, que será realizada no dia onze de março de dois mil e dezenove, 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, é assinada pelos membros que compõem a Mesa
Diretora.

Claudiney Gonçalves Camargo
Vice-Presidente

André Romão Nasser
Presidente

José Maria Ramos
1º Secretário

Carlos Alberto Prado
2º Secretário
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ATA DA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
Às dezenove horas do dia onze de março do ano de dois mil e dezenove, havendo
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os
vereadores. O Vereador José Maria Ramos, 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: Nºs. 031 e 032/2019 do Vereador Cleber Vigato, Nº. 033/2019 do
Vereador Carlos Alberto Prado e Nº. 034/2019 do Vereador Luiz Antônio Correia; e das
Moções: Nºs. 002, 003 e 004/2019 de todos os vereadores. Em discussão as
indicações e as moções, 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 faz a leitura de alguns convites. Não
havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia
dezoito de março de dois mil e dezenove, 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, é assinada
pelos membros que compõem a Mesa Diretora.

Claudiney Gonçalves Camargo
Vice-Presidente

André Romão Nasser
Presidente

José Maria Ramos
1º Secretário

Carlos Alberto Prado
2º Secretário
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ATA DA 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
Às dezenove horas do dia dezoito de março do ano de dois mil e dezenove, havendo
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os
vereadores. O Vereador José Maria Ramos, 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 Tema Livre. Com a palavra, o Vereador Américo
Francisco Borges Neto discorre sobre o descaso do Executivo com alguns pontos do
município, dentre eles, o Ribeirão do Carmo e a iluminação pública. Na sequência o
Vereador Luiz Antônio Correia parabeniza o Executivo pelo atendimento aos seus
pedidos e agradece o Senhor Carlos Melles, os Deputados Antônio Carlos Arantes e
Emidinho Madeira e toda Diretoria da FHOP (Fundação Hospitalar de Paraguaçu) pelo
trabalho que desenvolvem em prol do nosso município. A continuar o Expediente do
Executivo: Leitura do PROJETO DE LEI Nº. 006/2019, de autoria do Executivo, que
“Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial adicional e dá outras
providências” e do PROJETO DE LEI Nº. 007/2019, de autoria do Executivo, que “Dá
nova redação ao Anexo I, da Lei Municipal Nº. 2.374, de 21 de novembro de 2017 e dá
outras providências”. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura dos
Requerimentos: Nº. 010/2019 do Vereador Américo Francisco Borges Neto e Nº.
011/2019 do Vereador João Batista Marciano; e das Indicações: Nºs. 035, 039 e
040/2019 do Vereador Wander Tavares Santos, Nºs. 036 e 037/2019 do Vereador
Carlos Alberto Prado, Nº. 038/2019 do Vereador João Batista Marciano, Nºs. 041, 042
e 043/2019 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 044 e 045/2019 do
Vereador Américo Francisco Borges Neto. 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 o Expediente
de Terceiros: Leitura da Correspondência do Dr. Paulo Henrique Inoue. Ato contínuo,
passa-se as Considerações Finais e o Senhor Presidente faz a entrega do balancete
do mês de fevereiro de dois mil e dezenove 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 vinte e cinco de março de dois mil
e dezenove, 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, é assinada pelos membros que compõem a
Mesa Diretora.

Claudiney Gonçalves Camargo
Vice-Presidente

André Romão Nasser
Presidente

José Maria Ramos
1º Secretário

Carlos Alberto Prado
2º Secretário
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ATA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
Às dezenove horas do dia vinte e cinco de março do ano de dois mil e dezenove,
havendo número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem
todos os vereadores. O Vereador José Maria Ramos, 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. 012/2019 do Vereador Carlos Alberto Prado, Nºs. 013 e
014/2019 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nº. 015/2019 do Vereador
Cleber Vigato; e das Indicações: Nº. 046/2019 do Vereador João Batista Marciano,
Nºs. 047, 050 e 053/2019 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 048, 049,
051, 052 e 054/2019 do Vereador Luiz Antônio Correia e Nºs. 055 e 056/2019 do
Vereador Américo Francisco Borges Neto. 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 o Expediente
de Terceiros: Leitura da Correspondência da Cosagua e do Ofício Nº. 003/2019 da
FHOP. 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 primeiro de abril de dois mil e
dezenove, 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, é assinada pelos membros que compõem a
Mesa Diretora.

Claudiney Gonçalves Camargo
Vice-Presidente

André Romão Nasser
Presidente

José Maria Ramos
1º Secretário

Carlos Alberto Prado
2º Secretário
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ATA DA 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
Às dezenove horas do dia primeiro de abril do ano de dois mil e dezenove, havendo
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os
vereadores. O Vereador José Maria Ramos, 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 Tema Livre. Com a palavra, os colaboradores da
Emater, Carlos Magno, Sandra e Iraí, discorreram sobre o relatório anual de atividades
desenvolvidas pela Emater no município, em dois mil e dezoito. A seguir, os
vereadores fizeram uso da palavra para manifestação. A continuar o Expediente dos
Vereadores: Leitura do PROJETO DE LEI Nº. 008/2019, de autoria do Vereador
Carlos Alberto Prado, que “Dá denominação à Policlínica Municipal a ser construída na
Avenida Doutor Domingos Conde, Nº. 1.005, bairro Parque dos Pinheiros, e dá outras
providências”; do Requerimento: Nº. 016/2019 do Vereador Cleber Vigato; das
Indicações: Nº. 057/2019 do Vereador João Batista Marciano, Nº. 058/2019 do
Vereador Carlos Alberto Prado, Nºs. 059, 060, 064 e 065/2019 do Vereador Claudiney
Gonçalves Camargo, Nºs. 061 e 062/2019 do Vereador Wander Tavares Santos, Nº.
063/2019 do Vereador Luiz Antônio Correia e Nºs. 066 e 067/2019 do Vereador
Américo Francisco Borges Neto; e das Moções: Nº. 005/2019 de todos os Vereadores
e Nº. 006/2019 do Vereador Luiz Antônio Correia. 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. Isto posto o
Expediente de Terceiros: Leitura da Correspondência do SINDIFISCO/MG. Isto posto
a Ordem do Dia. Encaminhamento e Votação do Requerimento de Urgência Especial
Nº.017/2019 dos Vereadores José Maria Ramos, Claudiney Gonçalves Camargo e Luiz
Antônio Correia. Em votação, é aprovado por unanimidade. A seguir, Votação em
Turno Único do PROJETO DE LEI Nº. 006/2019, de autoria do Executivo, que
“Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial adicional e dá outras
providências” e do PROJETO DE LEI Nº. 007/2019, de autoria do Executivo, que “Dá
nova redação ao Anexo I, da Lei Municipal Nº. 2.374, 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 Luiz Antônio Correia, que faça a
leitura dos seus pareceres. Finalizada a leitura, os projetos são colocados em
discussão. Faz uso da palavra para manifestação, todos os vereadores. Posteriormente
em votação nominal, de acordo com o inciso III, do § 3º, do artigo 253, do Regimento
Interno, os projetos são aprovados por unanimidade. Ato contínuo, passa-se as
Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra
a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será
realizada no dia oito de abril de dois mil e dezenove, 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, é
assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora.
André Romão Nasser - Presidente

Claudiney Gonçalves Camargo Vice-Presidente

José Maria Ramos - 1º Secretário

Carlos Alberto Prado - 2º Secretário
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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
Às dezenove horas do dia oito de abril do ano de dois mil e dezenove, havendo número
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores.
O Vereador José Maria Ramos, 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 Tema Livre. Com a palavra, a Diretora do Departamento de
Contabilidade, Senhora Rosália Maria Ferreira Batista, discorre sobre os demonstrativos das
receitas e despesas do Município. A seguir, os vereadores fizeram uso da palavra para
manifestação. A continuar o Expediente do Executivo: Leitura do Ofício Nº.
130/2019. Na sequência, o Expediente dos Vereadores: Leitura do Requerimento:
Nº. 018/2019 do Vereador Américo Francisco Borges Neto; das Indicações: Nºs. 068,
070 e 075/2019 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 069/2019 do
Vereador João Batista Marciano, Nºs. 071 e 072/2019 do Vereador Cleber Vigato, Nºs.
073 e 74/2019 do Vereador Luiz Antônio Correia e Nº. 076/2019 do Vereador Américo
Francisco Borges Neto; e da Moção: Nº. 007/2019 do Vereador Wander Tavares
Santos. 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 o Expediente de Terceiros: Leitura das Correspondências
da Senhora Rossana Vigato Sepini e da Cosagua, e dos Ofícios Nº. 006/2019 da
Fundação Hospitalar de Paraguaçu (FHOP) e Nºs. 198 e 199/2019 do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais. Isto posto a Ordem do Dia. Votação em Turno
Único do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 001/2019, de autoria da Mesa
Diretora, que “Concede a Medalha do Mérito Legislativo da Câmara Municipal de
Paraguaçu, Minas Gerais” e do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº.
002/2019, de autoria da Mesa Diretora, que “Concede o Título de Cidadão Honorário e
dá outras providências”. O Senhor Presidente requer do relator da Comissão de
Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, o Vereador João Batista Marciano, que
faça a leitura dos seus pareceres. Finalizada a leitura, os projetos são colocados em
discussão. Faz uso da palavra para manifestação, todos os vereadores. Posteriormente
em votação secreta, de acordo com o inciso II, do § 7º, do artigo 253, do Regimento
Interno, os projetos são aprovados por oito votos a favor. Ato contínuo, passa-se as
Considerações Finais e o senhor presidente entrega o balancete do mês de março de
dois mil e dezenove 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 oito de abril de dois mil e dezenove, 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, é assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora.
André Romão Nasser
- Presidente

Claudiney Gonçalves Camargo
- Vice-Presidente

José Maria Ramos
- 1º Secretário

Carlos Alberto Prado
- 2º Secretário
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Às dezenove horas do dia quinze de abril do ano de dois mil e dezenove, havendo
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os
vereadores. O Vereador José Maria Ramos, 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 Tema Livre. Com a palavra, o Vereador Claudiney
Gonçalves Camargo discorre sobre as dificuldades que tem encontrado na área da
saúde, e lamenta bastante as situações de muitos munícipes. Na sequência, o
Vereador Luiz Antônio Correia novamente faz agradecimentos diversos, dentre eles a
Secretaria Municipal de Saúde, a Fundação Hospitalar, ao Executivo, ao Deputado
Emidinho Madeira e ao Deputado Antônio Carlos Arantes, por várias conquistas
realizadas. A seguir, os vereadores fizeram uso da palavra para manifestação. A
continuar o Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 112, 113, 114 e
115/2019. Na sequência, o Expediente dos Vereadores: Leitura do PROJETO DE
EMENDA MODIFICATIVA Nº. 001/2019, À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, de autoria
dos Vereadores André Romão Nasser, Claudiney Gonçalves Camargo, José Maria
Ramos, Carlos Alberto Prado, Luiz Antônio Correia e Cleber Vigato, que “Acrescenta
dispositivos na Lei Orgânica do Município de Paraguaçu, instituindo o Orçamento
Impositivo” e do PROJETO DE LEI Nº. 009/2019, de autoria do Vereador Carlos
Alberto Prado, que “Dá denominação a vias públicas situadas no Loteamento Santa
Cecília, no Município de Paraguaçu, e dá outras providências”; dos Requerimentos:
Nº. 019/2019 do Vereador Carlos Alberto Prado e Nº. 020/2019 do Vereador André
Romão Nasser; das Indicações: Nºs. 077 e 084/2019 do Vereador Claudiney
Gonçalves Camargo, Nºs. 078 e 080/2019 do Vereador Carlos Alberto Prado, Nºs. 079 e
081/2019 do Vereador Luiz Antônio Correia e Nºs. 082, 083 e 085/2019 do Vereador
Américo Francisco Borges Neto; e das Moções: Nºs. 008 e 009/2019 do Vereador Luiz
Antônio Correia. 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. Isto posto o Expediente de Terceiros: Leitura da
Correspondência da Comissão de Organização da Festa do Marolo e do Ofício Nº.
078/2019 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Ato
contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o
senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima
reunião ordinária, que será realizada no dia vinte e dois de abril de dois mil e dezenove,
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, é assinada pelos membros que compõem a Mesa
Diretora.
André Romão Nasser
- Presidente

Claudiney Gonçalves Camargo
- Vice-Presidente

José Maria Ramos
- 1º Secretário

Carlos Alberto Prado
- 2º Secretário
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