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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia três de fevereiro do ano de dois mil e vinte, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores. 
Inicia-se a pauta com o Expediente dos Vereadores: Leitura das Indicações: Nºs.  
001 e 002/2020 do Vereador Luiz Antônio Correia, Nºs. 003 e 004/2020 do Vereador 
Claudiney Gonçalves Camargo e Nº. 005/2020 do Vereador João Batista Marciano; e 
das Moções: Nºs.  001 e 002/2020 do Vereador Luiz Antônio Correia e Nºs.  003, 004 e 
005/2020 do Vereador José Maria Ramos. 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 entrega o balancete do mês de dezembro 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 dez de fevereiro de dois mil e vinte, 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. 
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ATA DA 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia dez de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 Luiz Antônio Correia 
presta esclarecimentos sobre vários assuntos relativos ao município. A seguir o 
Expediente do Executivo: Leitura do Projeto de Lei Complementar Nº. 001/2020, 
que “Concede a revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos 
municipais, e dá outras providências”. A continuar, o Expediente dos Vereadores: 
Leitura do Projeto de Lei Nº. 002/2020, de autoria da Mesa Diretora, que “Concede a 
revisão geral anual aos agentes políticos do Município de Paraguaçu, Estado de Minas 
Gerais” e do Projeto de Lei Nº. 003/2020, de autoria da Mesa Diretora, que “Concede 
revisão geral anual aos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo Municipal”; 
dos Requerimentos: Nºs. 001 e 002/2020 do Vereador Américo Francisco Borges 
Neto; e das Indicações: Nºs.  006, 007, 008 e 009/2020 do Vereador Wander Tavares 
Santos, Nºs. 010, 011 e 012/2020 do Vereador Luiz Antônio Correa e Nºs. 013, 014 e 
015/2020 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. 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 dezessete de fevereiro de dois mil e vinte, 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. 
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ATA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia dezessete de fevereiro do ano de dois mil e vinte, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a 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 Senhora Maria 
Aparecida Morais discorre sobre iluminação pública, bueiros e buracos ocasionados 
pela Cosagua, e a Senhora Rosinha, Coordenadora da Vigilância em Saúde, trata da 
infestação de escorpiões e do grande número de munícipes afetados com a doença da 
Dengue. Em discussão, os vereadores fazem uso da palavra para manifestação. A 
continuar o Expediente do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 027/2020 e do PROJETO 
DE LEI Nº. 004/2020, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial 
suplementar e dá outras providências”. Na sequência, o Expediente dos Vereadores: 
Leitura dos Requerimentos: Nºs. 003 a 006/2020 do Vereador Claudiney Gonçalves 
Camargo e Nº. 007/2020 do Vereador Luiz Antônio Correia; das Indicações: Nºs. 016 e 
017/2020 do Vereador Cleber Vigato, Nºs.  018, 019, 021 e 022/2020 do Vereador João 
Batista Marciano e Nº. 020/2020 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e das 
Moções: Nº. 006/2020 do Vereador Carlos Alberto Prado e Nºs. 007, 008 e 009/2020 
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 dos Ofícios Nºs. 012 e 013/2020 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente. Ato contínuo, a Ordem do Dia. Encaminhamento e Votação do 
Requerimento de Urgência Especial Nº.008/2020 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. 004/2020, 
de autoria do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito 
especial suplementar e dá outras providências”. O Senhor Presidente requer do Relator 
Especial, o Vereador Luiz Antônio Correia, que faça a leitura do seu parecer. Finalizada 
a leitura, o projeto é colocado em discussão. Faz uso da palavra para manifestação, 
todos os vereadores. Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso III, 
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 janeiro de dois mil e vinte. 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 fevereiro de dois 
mil e vinte. As discussões na íntegra desta sessão encontram-se em forma gravada, à 
disposição de todos na secretaria desta Casa. Lavrei a presente ata, que após lida, 
discutida e aprovada, é assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia vinte e oito de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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. 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 março de dois mil e 
vinte, 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. 
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ATA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia dois de março do ano de dois mil e vinte, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a 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 Senhora Adriana de Fátima 
Oliveira discorre sobre Educação. Em discussão, o Senhor Presidente agradece as 
palavras da professora e promete buscar soluções para os problemas apontados. A 
continuar o Expediente do Executivo: Leitura do PROJETO DE LEI Nº. 005/2020, 
que “Autoriza pagamento e abre crédito especial e dá outras providências”, do  
PROJETO DE LEI Nº. 006/2020, que “Confere ao Município de Paraguaçu, o título 
“Capital Nacional do Terno” e do PROJETO DE LEI Nº. 007/2020, que “Dá nova 
redação ao Anexo II, Tabela de vencimentos dos Agentes Comunitários – Símbolo da 
Vencimento ESF-2 e Agente de Combate às Endemias – Símbolo de Vencimento ESF 
– 3, da Lei Municipal Nº. 2.213, de 09 de agosto de 2013, modificada pelas Leis 
Municipais: 2.248 de 28 de Julho de 2014 e 2.335 de 24 de janeiro de 2017”. Na 
sequência, o Expediente dos Vereadores: Leitura do Requerimento Nº. 009/2020 e 
da Indicação Nº. 023/2020, ambos do Vereador João Batista Marciano. Em discussão 
o requerimento e a indicação, 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 Cosagua, do Deputado 
Estadual Cristiano Silveira e do Vereador Leonardo Vinhas Ciacci. 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 nove de março de dois mil e vinte. As discussões na íntegra 
desta sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria 
desta Casa. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, é assinada 
pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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