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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 05ª 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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ATA DA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia nove 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 a Tribuna Livre. Com a palavra, o Vereador Luiz Antônio Correia 
faz uma série de agradecimentos e esclarecimentos. A continuar o Expediente do 
Executivo: Leitura do PROJETO DE LEI Nº. 008/2020, que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal abrir crédito especial e dá outras providências”. Na sequência, o 
Expediente dos Vereadores: Leitura do Requerimento Nº. 010/2020 do Vereador 
Claudiney Gonçalves Camargo; das Indicações: Nºs. 024, 025 E 026/2020 do 

Vereador Cleber Vigato, Nº. 027/2020 do Vereador Américo Francisco Borges Neto, 
Nºs. 028 e 029/2020 do Vereador Wander Tavares Santos, Nºs. 030, 031, 032 e 
033/2020 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 034 e 035/2020 do 
Vereador Luiz Antônio Correia; e da Moção: Nº. 010/2020 do Vereador Luiz Antônio 

Correia. Em discussão o requerimento, a 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 Cosagua e dos Ofícios Nº. 001/2020 do Serviço de Vigilância 

Sanitária e Nº. 032/2020 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 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 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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ATA DA 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia dezesseis 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, o Vereador Américo 
Francisco Borges Neto inúmera vários problemas que o setor Rural do município vem 
passando e pede ao Executivo que tome providências. A continuar o Expediente do 
Executivo: Leitura do Ofício Nº. 082/2020 e do PROJETO DE LEI Nº. 009/2020, que 
“Concede revisão geral e anual das remunerações dos servidores públicos municipais 
e dá outras providências”. Na sequência, o Expediente dos Vereadores: Leitura dos 
Requerimentos: Nºs. 011 e 012/2020 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e 
das Indicações: Nº. 036/2020 do Vereador Cleber Vigato, Nº.  037/2020 do Vereador 

Luiz Antônio Correia e Nºs. 038 e 039/2020 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. Isto posto, a Ordem do Dia. Encaminhamento e Votação do 

Requerimento de Urgência Especial Nº.013/2020 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. 009/2020, 
que “Concede revisão geral e anual das remunerações dos servidores públicos 
municipais e dá outras providências”, 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 aos vencimentos dos servidores 
do Poder Legislativo Municipal”. O Senhor Presidente requer do Relator Especial e 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 dezesseis 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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ATA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às quinze horas do dia vinte e quatro de março do ano de dois mil e vinte, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem os 
vereadores, com exceção do Vereador Luiz Antônio Correia. 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 do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 
001/2020, de autoria da Mesa Diretora, que “Institui o Sistema de Deliberação Remota 
da Câmara Municipal de Paraguaçu/MG (SDR)”. Isto posto, a Ordem do Dia. 

Encaminhamento e Votação do Requerimento de Urgência Especial Nº.015/2020 dos 
Vereadores. Em votação, é aprovado por unanimidade. A seguir, Votação em Turno 
Único do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 001/2020, de autoria da Mesa Diretora, que 
“Institui o Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de Paraguaçu/MG 

(SDR)”. O Senhor Presidente requer do Relator Especial, o Vereador José Maria 
Ramos, 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. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra 

a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião extraordinária, que 
será realizada no dia vinte e seis 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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ATA DA 01ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia vinte e seis de março do ano de dois mil e vinte, havendo 
número regimental, via whatsapp, a Presidência declara aberta a sessão. É realizada a 
chamada nominal, com a presença de todos. O Senhor Presidente requer ao Diretor de 
Secretaria, Gustavo Carneiro dos Santos, que poste a ata da sessão anterior para 
leitura. Na sequência, o Senhor Presidente coloca a ata em discussão, e 
posteriormente em votação, é aprovada sem ressalvas e por unanimidade. Inicia-se a 
pauta com a Ordem do Dia: Votação em Turno Único do PROJETO DE LEI Nº. 
005/2020, de autoria do Executivo, que “Autoriza pagamento e abre crédito especial 
e dá outras providências”, do PROJETO DE LEI Nº. 007/2020, de autoria do 
Executivo, 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” e do PROJETO DE LEI Nº. 008/2020, de autoria do Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial e dá outras providências”; 
e Votação em Dois Turno do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 002/2020, de 
autoria do Executivo, que “Altera o anexo II da LC 27 de 15.09.11, alterada pela LC 
37 de 26.02.16 e LC 39 de 09.03.17 e LC 44 de 11.09.18 e dá outras providências”. O 
Senhor Presidente destaca que os pareceres dos projetos, bem como os projetos, já 
foram postados anteriormente para análise e estudo, por parte dos Vereadores. Sendo 
assim, os projetos são colocados em discussão, um a um. Posteriormente em votação 
nominal, um a um, de acordo com o inciso III, do § 3º, do artigo 253, do Regimento 
Interno, os projetos são aprovados por unanimidade. Isto posto, o Senhor Presidente, 
também registra que a controladoria interna, bem como a assessoria jurídica, já havia 
se manifestado pela legalidade dos projetos, salvo melhor juízo. Ato contínuo, passa-se 
as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente 
encerra a sessão e em virtude de prazo indeterminado de suspensão das atividades da 
Câmara, se necessário for, novas convocações serão realizadas via whatsapp. As 
discussões na íntegra desta sessão encontram-se em formato PDF, 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 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia três de abril do ano de dois mil e vinte, havendo número 
regimental, via whatsapp, a Presidência declara aberta a sessão. É realizada a 
chamada nominal, com a presença dos Vereadores, exceto o Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo. O Senhor Presidente requer ao Diretor de Secretaria, Gustavo 
Carneiro dos Santos, que poste a ata da sessão anterior para leitura. Na sequência, o 
Senhor Presidente coloca a ata em discussão, e posteriormente em votação, é 
aprovada sem ressalvas e por unanimidade. O Senhor Presidente comunica que o 
Projeto de Lei Nº. 012/2020, de autoria do Executivo, é retirado de pauta. Inicia-se a 
pauta com a Ordem do Dia: Votação em Turno Único do PROJETO DE LEI Nº. 
010/2020, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a doação de imóvel 

pertencente a municipalidade ao Estado de Minas Gerais, para uso do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais e dá outras providências” e do PROJETO DE LEI 
Nº. 011/2020, de autoria do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal 
abrir crédito especial suplementar e dá outras providências”. O Senhor Presidente 
destaca que os pareceres dos projetos, bem como os projetos, já foram postados 
anteriormente para análise e estudo, por parte dos Vereadores. Sendo assim, os 
projetos são colocados em discussão, um a um. Posteriormente em votação nominal, 
um a um, de acordo com o inciso III, do § 3º, do artigo 253, do Regimento Interno, o 
Projeto de Lei Nº. 011/2020 é aprovado por unanimidade e o Projeto de Lei Nº. 
010/2020 é aprovado por seis votos favoráveis, dos Vereadores André Romão Nasser, 
Cleber Vigato, Carlos Alberto Prado, José Maria Ramos, Luiz Antônio Correia e 
Wander Tavares Santos, e dois votos contra, dos Vereadores Américo Francisco 
Borges Neto e João Batista Marciano. Isto posto, o Senhor Presidente, também registra 
que a controladoria interna, bem como a assessoria jurídica, já havia se manifestado 
pela legalidade dos projetos, salvo melhor juízo. Ato contínuo, passa-se as 
Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra 
a sessão e convoca os Vereadores para terceira sessão extraordinária, no dia seis de 
abril de dois mil e vinte, as dezoito e trinta horas. As discussões na íntegra desta 
sessão encontram-se em formato PDF, 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 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia seis de abril do ano de dois mil e vinte, havendo número 
regimental, via whatsapp, a Presidência declara aberta a sessão. É realizada a 
chamada nominal, com a presença de todos os Vereadores. O Senhor Presidente 
requer ao Diretor de Secretaria, Gustavo Carneiro dos Santos, que poste a ata da 
sessão anterior para leitura. Na sequência, o Senhor Presidente coloca a ata em 
discussão, e posteriormente em votação, é aprovada sem ressalvas e por 
unanimidade. Inicia-se a pauta com a Ordem do Dia: Votação em Turno Único do 
PROJETO DE LEI Nº. 012/2020, de autoria do Executivo, que “Autoriza o Município 

de Paraguaçu a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – 
BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências”. O 
Senhor Presidente destaca que os pareceres do projeto, bem como o projeto, já foram 
postados anteriormente para análise e estudo, por parte dos Vereadores. Sendo assim, 
o projeto é colocado em discussão. Posteriormente em votação nominal, de acordo 
com o inciso III, do § 3º, do artigo 253, do Regimento Interno, o Projeto de Lei Nº. 
012/2020 é aprovado por unanimidade. Isto posto, o Senhor Presidente, também 
registra que a controladoria interna, bem como a assessoria jurídica, já havia se 
manifestado pela legalidade do projeto, salvo melhor juízo. Ato contínuo, passa-se as 
Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra 

a sessão e em virtude de prazo indeterminado de suspensão das atividades da 
Câmara, se necessário for, novas convocações serão realizadas via whatsapp. As 
discussões na íntegra desta sessão encontram-se em formato PDF, 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  
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ATA DA 04ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezoito horas e trinta minutos do dia seis de maio do ano de dois mil e vinte, 
havendo número regimental, via whatsapp, a Presidência declara aberta a sessão. É 
realizada a chamada nominal, com a presença de todos os Vereadores. O Senhor 
Presidente requer ao Diretor de Secretaria, Gustavo Carneiro dos Santos, que poste a 
ata da sessão anterior para leitura. Na sequência, o Senhor Presidente coloca a ata em 
discussão, e posteriormente em votação, é aprovada sem ressalvas e por 
unanimidade. Inicia-se a pauta com a Ordem do Dia: Votação em Segundo Turno do 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 002/2020, de autoria do Executivo, que 
“Altera o anexo II da LC 27 de 15.09.11, alterada pela LC 37 de 26.02.16 e LC 39 de 
09.03.17 e LC 44 de 11.09.18 e dá outras providências” e Votação em Turno Único do 
PROJETO DE LEI Nº. 013/2020, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a 
criação do Arquivo Público Municipal de Paraguaçu, define diretrizes da política 
municipal de arquivos públicos e privados e cria o Sistema Municipal de Arquivos - 
SISMARQ”. O Senhor Presidente destaca que os pareceres do projeto, bem como o 
projeto, já foram postados anteriormente para análise e estudo, por parte dos 
Vereadores. Sendo assim, os projetos são colocados em discussão. Posteriormente 
em votação nominal, de acordo com o inciso III, do § 3º, do artigo 253, do Regimento 
Interno, o Projeto de Lei Complementar Nº. 002/2020 é aprovado por unanimidade e o 
Projeto de Lei Nº. 013/2020 é aprovado por oito votos a favor e um voto contra, do 
Vereador Américo Francisco Borges Neto. Isto posto, o Senhor Presidente, também 
registra que a controladoria interna, bem como a assessoria jurídica, já havia se 
manifestado pela legalidade dos projetos, salvo melhor juízo. Ato contínuo, passa-se as 
Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra 
a sessão e em virtude de prazo indeterminado de suspensão das atividades da 
Câmara, se necessário for, novas convocações serão realizadas via whatsapp. As 
discussões na íntegra desta sessão encontram-se em formato PDF, 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 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia primeiro de junho 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 Expediente do Executivo: Leitura do Ofício N. 
165/2020. A continuar o Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 5.565/2020 
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 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 junho 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. 
 

 
 

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 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do oito de junho 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 Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 
015/2020, de autoria do Vereador Cleber Vigato, que “Dispõe sobre retificação de 

informações contidas na Lei Municipal Nº. 2.332, de 27 de dezembro de 2016, e dá 
outras providências”; e das Indicações: Nºs. 048 a 051/2020 do Vereador Cleber 

Vigato. Em discussão as indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos os 
Vereadores. Posteriormente em votação, são aprovadas por unanimidade A continuar o 
Expediente de Terceiros: Leitura da Correspondência da Diretora do Departamento 
de Contabilidade. 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 junho 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. 
 

 
 

André Romão Nasser  
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Claudiney Gonçalves Camargo  
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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do quinze de junho 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 o Vereador Luiz Antônio Correia 
faz diversos esclarecimentos e agradecimentos. Na sequência, o Expediente do 
Executivo: Leitura do PROJETO DE LEI Nº. 016/2020, que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal abrir crédito especial e dá outras providências” e do PROJETO DE 
LEI Nº. 018/2020, que “Altera a Lei Nº. 2.452/2019, que ‘Dispõe sobre a Concessão do 
Direito Real de Uso de um terreno do patrimônio público municipal à Beatriz Rodrigues 
e Oliveira, a título de incentivo para ampliação de suas atividades, e dá outras 
providências, no âmbito do Município de Paraguaçu”. A continuar, o Expediente dos 
Vereadores: Leitura do PROJETO DE LEI Nº. 017/2020, de autoria do Vereador 
Cleber Vigato, que “Dá denominação à Unidade de Estratégia Saúde da Família – ESF 

que especifica e dá outras providências”; dos Requerimentos Nºs. 016 a 018/2020 do 
Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e da Indicação Nº. 052/2020 do Vereador 

Luiz Antônio Correia. Em discussão os requerimentos e a indicação, 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.019/2020 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. 015/2020, de autoria do Vereador Cleber Vigato, que “Dispõe sobre retificação de 
informações contidas na Lei Municipal Nº. 2.332, de 27 de dezembro de 2016, 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. 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 dois de junho 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 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do vinte e dois de junho 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 o Vereador Américo 
Francisco Borges Neto discorre sobre a infraestrutura nos bairros rurais e a 
manutenção da iluminação pública. Na sequência, o Expediente do Executivo: Leitura 
do PROJETO DE LEI Nº. 019/2020, que “Dispõe sobre o Chacreamento do Município 
de Paraguaçu e dá outras providências”. A continuar, o Expediente dos Vereadores: 
Leitura do PROJETO DE LEI Nº. 021/2020, de autoria do Vereador Cleber Vigato, que 
“Dá denominação ao Arquivo Público Municipal, e dá outras providências” e do 
PROJETO DE LEI Nº. 022/2020, de autoria da Mesa Diretora, que “Fixa os subsídios 

de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores do Município de 
Paraguaçu-MG, para a Legislatura 2021/2024”; e das Indicações: Nº. 053/2020 do 

Vereador Américo Francisco Borges Neto e Nº. 054/2020 do Vereador Carlos Alberto 
Prado. Em discussão as indicações, 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.020/2020 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 Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 
Processo Nº. 1072151, Exercício do Ano de 2018, do PROJETO DE LEI Nº. 016/2020, 
de autoria do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito 
especial e dá outras providências” e do PROJETO DE LEI Nº. 017/2020, de autoria do 
Vereador Cleber Vigato, que “Dá denominação à Unidade de Estratégia Saúde da 

Família – ESF que especifica e dá outras providências”. O Senhor Presidente requer do 
Relator Especial e da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, o 
Vereador Luiz Antônio Correia, que faça a leitura dos seus pareceres. Finalizada as 
leituras, o Parecer Prévio do Tribunal de Contas e 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, o Parecer Prévio do Tribunal de Contas e 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 maio 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 nove de 
junho 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. 
 

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 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do vinte e nove de junho 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 Expediente do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 
177/2020, do PROJETO DE LEI Nº. 019/2020, que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal abrir crédito especial suplementar e dá outras providências” e do PROJETO 
DE LEI Nº. 023/2020, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial 
adicional e dá outras providências”. A continuar, o Expediente dos Vereadores: 
Leitura das Indicações: Nºs. 055 e 056/2020 do Vereador Claudiney Gonçalves 

Camargo, Nºs. 057, 058 e 059/2020 do Vereador Luiz Antônio Correia e Nºs. 060 e 
061/2020 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. A seguir, o Expediente de Terceiros: 
Leitura do Ofício Circular Nº. 02/2020 do Deputado Federal Franco Cartafina. Isto 
posto, a Ordem do Dia. Encaminhamento e Votação do Requerimento de Urgência 

Especial Nº.021/2020 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. 022/2020, de autoria da Mesa 
Diretora, que “Fixa os subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e 

Vereadores do Município de Paraguaçu-MG, para a Legislatura 2021/2024”. 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. 
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 julho 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. 
 
 
 

André Romão Nasser  
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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do seis de julho 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 o Vereador Luiz Antônio Correia 
faz diversos agradecimentos aos deputados que tem dedicado suas emendas 
parlamentares ao município de Paraguaçu/MG. Na sequência, o Expediente do 
Executivo: Leitura do SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº. 018/2020, que 
“Altera a Lei N. 2452/2019, que ‘Dispõe sobre a concessão do direito real de uso de 
um terreno do patrimônio público municipal à Beatriz Rodrigues Oliveira, a título de 
incentivo para ampliação de suas atividades, dá outras providências, no âmbito do 
Município de Paraguaçu” e do PROJETO DE LEI Nº. 024/2020, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal abrir crédito especial suplementar e dá outras providências”. A 
continuar, o Expediente dos Vereadores: Leitura das Indicações: Nº. 063/2020 do 

Vereador João Batista Marciano, Nº. 064/2020 do Vereador Cleber Vigato, Nºs. 065 e 
066/2020 do Vereador Luiz Antônio Correia e Nºs. 067 e 068/2020 do Vereador 
Claudiney Gonçalves Camargo; e da Moção Nº. 012/2020 do Vereador Luiz Antônio 
Correia. Em discussão 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. 023/2020 dos Vereadores Cleber Vigato, 
Claudiney Gonçalves Camargo e Luiz Antônio Correia. Em votação, é aprovado por 
unanimidade. A seguir, Votação em Turno Único do PROJETO DE LEI Nº. 019/2020, 
que “Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial suplementar e dá 
outras providências”, do PROJETO DE LEI Nº. 023/2020, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal abrir crédito especial adicional e dá outras providências” e do 
PROJETO DE LEI Nº. 024/2020, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir 

crédito especial suplementar e dá outras providências”, ambos de autoria do Executivo. 
O Senhor Presidente requer do 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, 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 treze de julho 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. 
 

 
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 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia treze de julho 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 Expediente dos Vereadores: Leitura do PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº. 002/2020, de autoria da Mesa Diretora, que “Suspende o recesso 

dos vereadores, referente ao mês de Julho de 2020, e dá outras providências”; do 
Requerimento Nº. 023/2020 do Vereador João Batista Marciano; das Indicações: Nº. 

069/2020 do Vereador Cleber Vigato e Nº. 070/2020 do Vereador Claudiney Gonçalves 
Camargo; e da Moção Nº. 013/2020 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo. 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. 024/2020 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 RESOLUÇÃO Nº. 
002/2020, de autoria da Mesa Diretora, que “Suspende o recesso dos vereadores, 
referente ao mês de Julho de 2020, e dá outras providências” e em Primeiro Turno do 
PROJETO DE LEI Nº. 014/2020, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre as 
diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021 e dá outras 
providências”. O Senhor Presidente requer do Relator Especial e do Relator da 
Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, os Vereadores José 
Maria Ramos e Luiz Antônio Correia, que faça a leitura dos seus pareceres. Finalizada 
as leituras, 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 e o 

senhor presidente entrega aos vereadores o balancete do mês de junho 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 de julho 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. 
 

 
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 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia vinte de julho do ano de dois mil e vinte, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem os vereadores, com 
exceção do Senhor Presidente André Romão Nasser. 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 do Executivo: Leitura do Oficio Nº 198/2020; do Substitutivo ao Projeto de 

Lei º 020/2020, Que Promove Alterações Necessárias na Legislação Municipal, para 
fins de adequação as Regras Constitucionais decorrentes da Emenda Constitucional 
Nº103 de 112 de novembro de 2019 (Reforma da Previdência, em especial a Lei 
Municipal º 1911 de 07 de abril de 2005) e do Projeto de Lei Nº. 025/2020, que 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial e dá outras providências”. 
Na sequência, o Expediente dos Vereadores: Leitura do Requerimento Nº. 025/2020 
do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e das Indicações: Nºs. 070 e 076/2020 
do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 071, 072 e 075/2020 do Vereador 
Américo Francisco Borges Neto e Nºs. 073 e 074/2020 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. 
Isto posto, a Ordem do Dia. Encaminhamento e Votação do Requerimento de 

Urgência Especial Nº. 026/2020 dos Vereadores Cleber Vigato, Luiz Antônio Correia e 
Américo Francisco Borges Neto. Em votação, é aprovado por unanimidade. A seguir, 
Votação em Turno Único do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 018/2020, de autoria do 
Executivo, que “Dispõe sobre a concessão do direito real de uso de um terreno do 
patrimônio público municipal a Beatriz Rodrigues e Oliveira, a título de incentivo para 
ampliação de suas atividades, 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 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. 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 sete de julho 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. 
 

 
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 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia vinte e sete de julho 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 o Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo discorre sobre a saúde. A seguir o Expediente do Executivo: 
Leitura do Substitutivo ao Projeto de Lei º 006/2020, que “Declara o Município de 
Paraguaçu, ‘Capital do Terno’ e dá outras providências”. A continuar, o Expediente 
dos Vereadores: Leitura do Projeto de Lei º 026/2020, de autoria do Vereador Cleber 
Vigato, que “Dá denominação a vias públicas situadas no Loteamento Parque Pé da 
Serra, no Município de Paraguaçu, e dá outras providências”; e das Indicações: Nºs. 
077, 078 e 079/2020 do Vereador Luiz Antônio Correia. Em discussão as indicações, 
fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em 
votação, são aprovados por unanimidade. Na sequência, o Expediente de Terceiro: 
Leitura da Correspondência do funcionário público Marcos Paulo dos Santos. Isto 
posto, a Ordem do Dia. Encaminhamento e Votação do Requerimento de Urgência 

Especial Nº. 027/2020 dos Vereadores Cleber Vigato, Luiz Antônio Correia e Américo 
Francisco Borges Neto. Em votação, é aprovado por unanimidade. A seguir, Votação 
em Turno Único do PROJETO DE LEI Nº. 025/2020, de autoria do Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial 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 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. 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 três de agosto 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. 
 

 
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 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia três de agosto 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 Expediente do Executivo: Leitura do Projeto de Lei 
Complementar Nº 004/2020, que “Dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária dos 
produtos de origem animal e dá outras providências”. A continuar, o Expediente dos 
Vereadores: Leitura do Projeto de Lei º 027/2020, de autoria do Vereador Cleber 

Vigato, que “Dá denominação de ‘Isaías de Jesus Rosa’ à Academia ao Ar Livre 
localizada no bairro Nova Paraguaçu, em Paraguaçu/MG, e dá outras providências”; e 
das Indicações: Nºs. 080 e 081/2020 do Vereador Cleber Vigato, Nº. 082/2020 do 
Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e N. 083/2020 do Vereador Luiz Antônio 
Correia. Em discussão as indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos 
os Vereadores. Posteriormente em votação, são aprovados por unanimidade. Isto 
posto, a Ordem do Dia. Votação em Segundo Turno do PROJETO DE LEI Nº. 
014/2020, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e 

execução da Lei Orçamentária de 2021 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 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. 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 agosto 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. 
 

 
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 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia dez de agosto 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 o Vereador Luiz Antônio Correia 
discorre sobre as obras já realizadas pelo Executivo. A continuar, o Expediente dos 
Vereadores: Leitura do Requerimento Nº. 029/2020 de autoria do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo; e das Indicações: Nº. 084/2020 do Vereador Carlos Alberto 

Prado, Nºs. 085, 089 e 090/2020 do Vereador Luiz Antônio Correia, Nºs. 086 e 
087/2020 do Vereador Wander Tavares Santos, Nº. 088/2020 do Vereador Cleber 
Vigato e Nºs. 091, 092 e 093/2020 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 aprovados por unanimidade. 
Isto posto, a Ordem do Dia. Leitura e Votação do Requerimento de Urgência Especial 

Nº. 030/2020 dos Vereadores Cleber Vigato, Luiz Antônio Correia e Américo Francisco 
Borges Neto. Em votação é aprovado por unanimidade. Na sequência, Votação em 
Turno Único do Substitutivo ao Projeto de Lei º 006/2020, de autoria do Executivo, 
que “Declara o Município de Paraguaçu, ‘Capital do Terno’ 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 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. 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 agosto 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. 
 

 
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 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia dezessete de agosto do ano de dois mil e vinte, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem os 
vereadores, com exceção do Vereador Carlos Alberto Prado. 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 do Requerimento Nº. 031/2020 do 
Vereador Luiz Antônio Correia; e das Indicações: Nºs. 094 e 095/2020 do Vereador 
Luiz Antônio Correia, Nº. 096/2020 do Vereador Américo Francisco Borges Neto e     
Nº. 097/2020 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 aprovados por unanimidade. Ato contínuo 
passa-se as Considerações Finais e o senhor presidente entrega o balancete do mês 

de julho de dois mil e vinte 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 quatro de agosto 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. 
 

 
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 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia vinte e quatro de agosto 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 o Vereador Luís Antônio 
Correia relata que houve uma reunião com a vigilância sanitária e os proprietários de 
bar, onde muitas recomendações foram feitas sobre a Pandemia. Destaca que os 
bares já estão se adequando e seguindo o que foi determinado. A seguir, Expediente 
dos Vereadores: Leitura do Requerimento Nº. 032/2020 do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo, Nº. 033/2020 do Vereador Wander Tavares Santos e Nº. 
034/2020 do Vereador Américo Francisco Borges Neto; e das Indicações:  Nº. 
098/2020 do Vereador Cleber Vigato, Nºs. 099, 100, 101, 102, 103 e 108/2020 do 
Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 104/2020 do Vereador João Batista 
Marciano, Nºs. 105 e 107/2020 do Vereador Luís Antônio Correia e Nº. 106/2020 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 aprovados por unanimidade. A continuar, o 
Expediente de Terceiros: Leitura da Correspondência Nº. 0652/2020 do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva. Na sequência, a Ordem do Dia. Votação da Proposta 
Orçamentária para o exercício de dois mil e vinte e um. Realizada a leitura da proposta, 
a mesma é colocada 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, a proposta é aprovada 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 trinta e um de agosto 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. 
 

 
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 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia trinta e um de agosto 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 o Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo discorre sobre a emenda parlamentar encaminhada ao município 
pelo Deputado Dalmo Ribeiro e destaca foi de grande valia. A seguir, Expediente dos 
Vereadores: Leitura do PROJETO DE LEI Nº. 028/2020, de autoria do Vereador José 
Maria Ramos, que “Declara de utilidade pública municipal o Democrata Clube de 
Paraguaçu e dá outras providências”; do Requerimento Nº. 035/2020 do Vereador 
Claudiney Gonçalves Camargo; e das Indicações:  Nº. 109/2020 do Vereador Américo 
Francisco Borges Neto e Nºs. 110, 111 e 112/2020 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 aprovados por 
unanimidade.. Isto posto, a Ordem do Dia. Votação em Primeiro Turno do PROJETO 
DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 004/2020, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a 

inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal e dá outras providências” 
e Votação em Turno Único do PROJETO DE LEI Nº. 021/2020, de autoria do Vereador 
Cleber Vigato, que “Dá denominação ao arquivo público municipal de Paraguaçu/MG, 
e dá outras providências” e do PROJETO DE LEI Nº. 026/2020, de autoria do Vereador 
Cleber Vigato, que “Dá denominação a vias públicas situadas no loteamento Parque 
Pé da Serra, no município de Paraguaçu/MG, e dá outras providências”. O Senhor 
Presidente requer dos Relatores da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e 
Redação Final, os Vereadores João Batista Marciano e Luiz Antônio Correia, que 
façam a leitura dos seus pareceres. Finalizada as leituras, os projeto 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 dez de setembro 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. 
 

 
André Romão Nasser 

Presidente 

 
Claudiney Gonçalves Camargo 

Vice-Presidente 
 
 

José Maria Ramos 

1º Secretário 

Carlos Alberto Prado 

2º Secretário 
 

 



 27 

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia dez de setembro 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 o Vereador Claudiney Gonçalves 
Camargo agradece inúmeras ações que tem sido concretizadas em prol da área da 
saúde. A seguir, o Expediente do Executivo: Leitura do PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº. 005/2020, que “Institui a Revisão do Plano Diretor do Município 
de Paraguaçu (PDMP) e dá outras providências”, do PROJETO DE LEI Nº. 029/2020, 
que “Altera os anexos do Plano Plurianual, para o período 2018/2021, de que trata a 
Lei Municipal Nº. 2.355/2017 e dá outras providências” e do PROJETO DE LEI Nº. 
030/2020, que “Estima a receita e fixa as despesas do município de Paraguaçu para o 
Exercício de 2021”. A continuar o Expediente dos Vereadores: Leitura das 
Indicações Nº. 113/2020 do Vereador André Romão Nasser e Nº. 114/2020 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. 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 setembro 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. 
 

 
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 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia quatorze de setembro 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 Expediente dos Vereadores: Leitura da Moção Nº. 
013/2020 do Vereador Luiz Antônio Correia. Em discussão a moção, faz uso da palavra 
para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em votação, é aprovada por 
unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais e o senhor presidente 

entrega o balancete do mês de agosto de dois mil e vinte 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 um de setembro 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. 
 

 
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 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia vinte e um de setembro 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 o Vereador Luiz Antônio 
Correia relata que o Executivo irá ajudar, com o material de construção, os munícipes 
que tiveram suas casas afetadas pela enchente ocorrida tempos atrás. A seguir, o 
Expediente do Executivo: Leitura do PROJETO DE LEI Nº. 032/2020, que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal abrir crédito especial suplementar e dá outras providências”, 
do PROJETO DE LEI Nº. 033/2020, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir 
crédito especial adicional e dá outras providências” e do PROJETO DE LEI Nº. 
034/2020, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial 
suplementar e dá outras providências”. A continuar, o Expediente dos Vereadores: 
Leitura do PROJETO DE LEI Nº. 031/2020, de autoria dos Vereadores Cleber Vigato e 
José Maria Ramos, que “Dá denominação ao Velório Municipal de Paraguaçu, e dá 
outras providências”; do Requerimento Nº. 037/2020 do Vereador André Romão 
Nasser; das Indicações:  Nº. 115/2020 do Vereador Cleber Vigato, Nºs. 116 e 
117/2020 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nº. 118/2020 do Vereador Luiz 
Antônio Correia; e da Moções Nº. 14/2020 de Todos os Vereadores e Nº. 015/2020 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, a Ordem do Dia. Votação 
em Segundo Turno do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 004/2020, de autoria 
do Executivo, que “Dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária dos produtos de 
origem animal e dá outras providências” e Votação em Turno Único do PROJETO DE 
LEI Nº. 027/2020, de autoria do Vereador Cleber Vigato, que “Dá denominação de 
‘Isaías de Jesus Rosa’ à Academia ao Ar Livre localizada no bairro Nova Paraguaçu, 
em Paraguaçu/MG, e dá outras providências”. O Senhor Presidente requer dos 
Relatores da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, os 
Vereadores João Batista Marciano e Luiz Antônio Correia, que façam a leitura dos seus 
pareceres. Finalizada as leituras, os projeto 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 
vinte e oito de setembro 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. 

 
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 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia vinte e oito de setembro 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 Expediente do Executivo: Leitura do SEGUNDO 
SUBSTITUTIVO PROJETO DE LEI Nº. 020/2020, que “Promove as alterações 
necessárias na Legislação Municipal, para fins de adequação às Regras 
Constitucionais decorrentes da Emenda Constitucional Nº. 103 de 12 de novembro de 
2019 – Reforma da Previdência, em especial à Lei Municipal Nº. 1.911, de 07 de abril 
de 2005” e do PROJETO DE LEI Nº. 035/2020, que “Institui no Município de 
Paraguaçu as alterações necessárias na Legislação Municipal, para fins de adequação 
às Regras Constitucionais decorrentes da Emenda Constitucional Nº. 103, de 12 de 
novembro de 2019 – Reforma da Previdência”. A continuar, o Expediente dos 
Vereadores: Leitura do Requerimento Nº. 038/2020 do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo; das Indicações: Nºs. 119 e 120/2020 do Vereador Wander 

Tavares Santos e Nºs. 121, 122 e 123/2020 do Vereador Luiz Antônio Correia. Em 
discussão o requerimento e as indicações, fazem uso da palavra para manifestação 
todos os Vereadores. Posteriormente em votação, são aprovados por unanimidade. 
Isto posto, a Ordem do Dia. Leitura do Requerimento de Urgência Especial Nº. 
039/2020 dos Vereadores José Maria Ramos, Cleber Vigato e Claudiney Gonçalves 

Camargo. Em votação, o requerimento de urgência especial é aprovado por 
unanimidade. A seguir, Votação em Turno Único do SEGUNDO SUBSTITUTIVO 
PROJETO DE LEI Nº. 020/2020, de autoria do Executivo, que “Promove as alterações 
necessárias na Legislação Municipal, para fins de adequação às Regras 
Constitucionais decorrentes da Emenda Constitucional Nº. 103 de 12 de novembro de 
2019 – Reforma da Previdência, em especial à Lei Municipal Nº. 1.911, de 07 de abril 
de 2005” e do PROJETO DE LEI Nº. 035/2020, de autoria do Executivo, que “Institui 
no Município de Paraguaçu as alterações necessárias na Legislação Municipal, para 
fins de adequação às Regras Constitucionais decorrentes da Emenda Constitucional 
Nº. 103, de 12 de novembro de 2019 – Reforma da Previdência”. O Senhor Presidente 
requer do Relator Especial, o Vereador Luiz Antônio Correia, que faça a leitura dos 
seus pareceres. Finalizada as leituras, 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 
cinco de outubro 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. 

 

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 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia cinco de outubro 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 Expediente dos Vereadores: Leitura das Indicações: Nºs. 

124 e 125/2020 do Vereador Cleber Vigato, Nº. 126/2020 do Vereador João Batista 
Marciano e Nº. 127/2020 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. Isto posto, a Ordem do 
Dia. Votação em Turno Único do PROJETO DE LEI Nº. 032/2020, de autoria do 
Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial 
suplementar e dá outras providências”, do PROJETO DE LEI Nº. 033/2020, de autoria 
do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial 
adicional e dá outras providências” e do PROJETO DE LEI Nº. 034/2020, de autoria do 
Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial 

suplementar e dá outras providências”. O Senhor Presidente faz a leitura do pedido de 
adiamento de votação do Projeto de Lei Nº. 033/2020, assinado por todos os 
vereadores, e o coloca em votação. O pedido é aprovado por unanimidade. Na 
sequência, 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 as leituras, os projetos de leis Nº. 032 e 034/2020 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 treze de outubro 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. 

 

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 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia treze de outubro 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 Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: 
Nºs. 040 e 041/2020 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e da Indicação Nº. 
128/2020 do Vereador Cleber Vigato. Em discussão os requerimentos e a indicação, 
fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em 
votação, são aprovados por unanimidade. Isto posto, a Ordem do Dia. Votação em 
Turno Único do PROJETO DE LEI Nº. 028/2020, de autoria do Vereador José Maria 
Ramos, que “Declara de utilidade pública municipal o Democrata Clube de Paraguaçu 
e dá outras providências” e do PROJETO DE LEI Nº. 031/2020, de autoria do Vereador 
Cleber Vigato e José Maria Ramos, que “Dá denominação ao Velório Municipal de 

Paraguaçu, e dá outras providências”. O Senhor Presidente requer dos Relatores da 
Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, os Vereadores João 
Batista Marciano e Luiz Antônio Correia, que façam as leituras dos seus pareceres. 
Finalizada as leituras, 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 
dezenove de outubro 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. 
 

 

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 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia dezenove de outubro 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 Expediente dos Vereadores: Leitura das 
Indicações: Nº. 129/2020 do Vereador João Batista Marciano, Nºs. 130 e 131/2020 do 
Vereador Cleber Vigato e Nºs. 132, 133 e 134/2020 do Vereador Luiz Antônio Correia. 
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 da Correspondência da Senhora Daniela Campos 
Vigato Pereira. Isto posto, a Ordem do Dia. Votação em Turno Único do PROJETO DE 
LEI Nº. 033/2020, de autoria do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal 
abrir crédito especial adicional e dá outras providências”. O Senhor Presidente faz a 
leitura de um ofício do Executivo, requerendo a retirado do Projeto que está em pauta 
para votação na Ordem do Dia. Finalizada a leitura, o projeto é retirado de pauta. Ato 
contínuo passa-se as Considerações Finais. O Senhor Presidente faz a entrega do 
balancete do mês de setembro de dois mil e vinte aos vereadores e também, a leitura 
de um ofício, o qual é assinado por todos os vereadores, que será encaminhado ao 
Executivo requerendo alteração do horário de funcionamento do comércio não 
essencial. 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 outubro 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. 
 

 

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 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia vinte e seis de outubro do ano de dois mil e vinte, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem os 
vereadores, com exceção do Vereador João Batista Marciano. 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 do Executivo: Leitura do PROJETO DE LEI Nº. 036/2020, que 
“Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento geral do município no 
valor de R$ 174.718,20 e dá outras providências”. Na sequência, o Expediente dos 
Vereadores: Leitura das Indicações: Nº. 135/2020 do Vereador Américo Francisco 

Borges Neto, Nº. 136/2020 do Vereador João Batista Marciano, Nº. 137/2020 do 
Vereador Carlos Alberto Prado, Nº. 138/2020 do Vereador Cleber Vigato e Nºs. 139 a 
148/2020 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, a Ordem do Dia. Votação do 
Requerimento de Urgência Especial Nº. 042/2020 dos Vereadores Cleber Vigato, 
Claudiney Gonçalves Camargo e Luiz Antônio Correia. Em votação, é aprovado por 
unanimidade. A continuar, Votação em Turno Único do PROJETO DE LEI Nº. 
036/2020, de autoria do Executivo, que “Autoriza a abertura de crédito adicional 

especial ao orçamento geral do município no valor de R$ 174.718,20 e dá outras 
providências” e Votação em Primeiro Turno do PROJETO DE LEI Nº. 029/2020, de 
autoria do Executivo, que “Altera os anexos do Plano Plurianual, para o período 
2018/2021, de que trata a Lei Municipal 2355/2017 e dá outras providências”. O Senhor 
Presidente requer do Relator Especial e 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 
três de novembro 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. 
 

 

André Romão Nasser  
- Presidente 

 

Claudiney Gonçalves Camargo 
- Vice-Presidente 

 
 

José Maria Ramos  
- 1º Secretário 

Carlos Alberto Prado  
- 2º Secretário 

 

 

 



 35 

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia três de novembro 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 Expediente do Executivo: Leitura do PROJETO 
DE LEI Nº. 038/2020, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito 
especial suplementar e dá outras providências”. Na sequência, o Expediente dos 
Vereadores: Leitura do PROJETO DE LEI Nº. 037/2020, de autoria do Vereador André 
Romão Nasser, que “Declara de utilidade pública municipal a associação denominada 
‘Adote Paraguaçu’, de Paraguaçu/MG e dá outras providências” e das Indicações: Nºs. 
149, 150, 151 e 156/2020 do Vereador Wander Tavares Santos e Nºs. 152, 153, 154 e 
155/2020 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. 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 novembro 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. 
 

 

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 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia nove de novembro 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 Expediente dos Vereadores: Leitura das 
Indicações: Nº. 157/2020 do Vereador Carlos Alberto Prado, Nº. 158/2020 do 
Vereador Américo Francisco Borges Neto e Nºs. 159 a 162/2020 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. 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 
novembro 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. 
 

 

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 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia dezesseis de novembro 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 a Ordem do Dia. Votação em Segundo Turno do 
PROJETO DE LEI Nº. 029/2020, de autoria do Executivo, que “Altera os anexos do 
Plano Plurianual, para o período 2018/2021, de que trata a Lei Municipal 2355/2017 e 
dá outras providências”. O Senhor Presidente requer da Comissão de Justiça, 
Finanças, Orçamento e Redação Final, 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. 

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 novembro 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. 
 

 

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 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia vinte e três de novembro do ano de dois mil e vinte, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem os 
vereadores, com exceção do Vereador Luiz Antônio Correia. 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 do Executivo: Leitura do Substitutivo ao PROJETO DE LEI Nº. 
038/2020, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial 
suplementar e dá outras providências”. A continuar, o Expediente dos Vereadores: 
Leitura do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 003/2020, de autoria da Mesa Diretora; e 
das Indicações: Nº. 163/2020 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e André 
Romão Nasser e Nº. 164/2020 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. 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 trinta de novembro 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. 
 

 

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 05ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia vinte e seis de novembro do ano de dois mil e vinte, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem os 
vereadores, com exceção do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo. 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 a Ordem do Dia. Votação em Turno Único do Substitutivo ao PROJETO 
DE LEI Nº. 038/2020, de autoria do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a 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 cinco votos a favor, dos Vereadores André Romão Nasser, José 
Maria Ramos, Carlos Alberto Prado, Luiz Antônio Correia e Cleber Vitado, e três votos 
contra, dos Vereadores Wander Tavares Santos, Américo Francisco Borges Neto e 
João Batista Marciano. 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 trinta de 
novembro 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. 
 

 

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 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia trinta de novembro do ano de dois mil e vinte, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem os 
vereadores, com exceção do Vereador João Batista Marciano. 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 do Executivo: Leitura do PROJETO DE LEI Nº. 040/2020, que 
“Dispõe sobre a concessão do direito real de uso de um barracão do patrimônio 

municipal ao conselho comunitário dos moradores dos bairros colina são marcos, nova 
paraguaçu, são luiz, são marcos II e adjacências, e dá outras providências”. A 
continuar, o Expediente dos Vereadores: Leitura do PROJETO DE LEI Nº. 039/2020, 
de autoria do Vereador Carlos Alberto Prado, que “Dá denominação à Farmácia de 
Minas Paraguaçu, situada ao lado da Policlínica Municipal, e dá outras providências”. 
Na sequência a Ordem do Dia. O Projeto de Resolução Nº. 003/2020, de autoria da 

Mesa Diretora, foi retirado de pauta pelos autores, para uma melhor análise jurídica. 
Isto posto, votação do Requerimento de Urgência Especial Nº. 043/2020 dos 

Vereadores Luizinho da Samantha, Cleber Vigato e Claudiney Teté. Em votação, é 
aprovado por unanimidade. A seguir, Votação em Turno Único do PROJETO DE LEI 
Nº. 037/2020, de autoria do Vereador André Romão Nasser, que “Declara de utilidade 

pública municipal a associação denominada ‘Adote Paraguaçu’, de Paraguaçu/MG 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 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. 
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 dezembro 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. 
 

 

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 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia sete de dezembro do ano de dois mil e vinte, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem os 
vereadores, com exceção do Vereador João Batista Marciano. 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 agradece todos os 
colaboradores do Legislativo pelo trabalho desempenhado durante o ano de dois mil e 
vinte. A seguir, o Expediente do Executivo: Leitura do PROJETO DE LEI Nº. 
042/2020, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial adicional e 
dá outras providências” e do PROJETO DE LEI Nº. 043/2020, que “Dispõe sobre a 
Concessão de Direito Real de Uso de área de Terreno e Imóveis, que específica e dá 
outras providências”. A continuar, o Expediente dos Vereadores: Leitura do 
PROJETO DE LEI Nº. 041/2020, de autoria do Vereador Cleber Vigato, que “Fica 

instituído, no calendário oficial de eventos do Município de Paraguaçu/MG, o ‘Dia 
Municipal da Marcha para Jesus’”, do PROJETO DE LEI Nº. 044/2020, de autoria do 

Vereador Cleber Vigato, que “Dá denominação ao CEMEI – Centro Municipal de 
Educação Infantil, situado à Rua José Camilo da Costa, Nº. 328, Centro, nesta cidade 
de Paraguaçu/MG, e dá outras providências”, do PROJETO DE LEI Nº. 045/2020, de 

autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre formalização da denominação de 
‘Comandante Virgílio Borim’ ao Aeroporto Municipal de Paraguaçu, Estado de Minas 
Gerais” e do PROJETO DE LEI Nº. 046/2020, de autoria do Vereador José Maria 
Ramos, que “Dispõe sobre normas para alteração de nome de logradouro público, e dá 
outras providências”; e das Indicações: Nº. 165/2020 do Vereador Cleber Vigato, Nº. 
166/2020 do Vereador Luiz Antônio Correia e Nº. 167/2020 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. Na sequência, a Ordem do Dia. Votação do Requerimento de Urgência 
Especial Nº. 044/2020 dos Vereadores Luiz Antônio Correia, Cleber Vigato e 

Claudiney Gonçalves Camargo. Em votação, é aprovado por unanimidade. A seguir, 
Votação em Turno Único do PROJETO DE LEI Nº. 045/2020, de autoria da Mesa 

Diretora, que “Dispõe sobre formalização da denominação de ‘Comandante Virgílio 
Borim’ ao Aeroporto Municipal de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais” e do PROJETO 
DE RESOLUÇÃO Nº. 003/2020, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre 
alterações de dispositivos legais do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Paraguaçu, visando a extinção do voto secreto e reforma do processo de eleição da 
Mesa da Câmara”. O Senhor Presidente requer do Relator Especial e do Relator da 
Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, o Vereador Luiz Antônio 
Correia, que faça a leitura dos seus pareceres. Finalizada as leituras, os projetos são 
colocados em discussão. Fazem 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 quatorze de dezembro de dois mil e vinte.  
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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 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia quatorze de dezembro 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 o Vereador Luiz Antônio 

Correia enaltece o trabalho dos garis e parabeniza o garoto Efrain Sepini pela 
homenagem a classe. A seguir, o Expediente do Executivo: Leitura do PROJETO DE 
LEI Nº. 047/2020, que “Declara de preservação permanente, de interesse comum e 
imune ao corte, no Município de Paraguaçu/MG, a árvore Maroleiro e dá outras 
providências”, do PROJETO DE LEI Nº. 048/2020, que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal abrir crédito especial suplementar e dá outras providências”, do PROJETO 
DE LEI Nº. 049/2020, que “ Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial 
suplementar e dá outras providências” e do SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº. 
040/2020, que “ Dispõe sobre a concessão do direito real de uso de um terreno do 
patrimônio público municipal ao Conselho Comunitário dos Moradores dos Bairros 
Colina São Marcos, Nova Paraguaçu, São Luiz, São Marcos II e Adjacências, e dá 
outras providências”. A continuar, o Expediente dos Vereadores: Leitura da 
Indicação Nº. 169/2020 do Vereador Luiz Antônio Correia. Em discussão a indicação, 

fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em 
votação, é aprovada por unanimidade. Na sequência, o Expediente de Terceiros: 
Leitura do Ofício Nº. 026/2020 do CONSEP. Isto posto, a Ordem do Dia. Votação do 
Requerimento de Urgência Especial Nº. 045/2020 dos Vereadores Luiz Antônio 

Correia, Cleber Vigato e Claudiney Gonçalves Camargo. Em votação, é aprovado por 
unanimidade. A seguir, Votação em Primeiro Turno do PROJETO DE LEI Nº. 
030/2020, de autoria do Executivo, que “Estima a receita e fixa as despesas do 
Município de Paraguaçu/MG, para o Exercício de 2021” e Votação em Turno Único do 
PROJETO DE LEI Nº. 039/2020, de autoria do Vereador Carlos Alberto Prado, que 
“Dá denominação à Farmácia de Minas Paraguaçu, situada ao lado da Policlínica 
Municipal, e dá outras providências”, do PROJETO DE LEI Nº. 041/2020, de autoria do 
Vereador Cleber Vigato, que “Fica instituído, no calendário oficial de eventos do 
Município de Paraguaçu/MG, o ‘Dia Municipal da Marcha para Jesus’”, do PROJETO 
DE LEI Nº. 042/2020, de autoria do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal abrir crédito especial adicional e dá outras providências”, do PROJETO DE 
LEI Nº. 043/2020, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a concessão de Direito 

Real de Uso de Área de Terreno e Imóveis, que especifica e dá outras providências” e 
do PROJETO DE LEI Nº. 046/2020, de autoria do Vereador José Maria Ramos, que 

“Dispõe sobre normas para alteração de nome de logradouro público, e dá outras 
providências”. O Vereador José Maria Ramos, autor do Projeto de Lei Nº. 046/2020, 
requer sua retirada de pauta. Em votação, é aprovada por unanimidade. O Senhor 
Presidente pede os Relatores da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e 
Redação Final, os Vereador Luiz Antônio Correia e João Batista Marciano, que façam a 
leitura dos seus pareceres. Finalizada as leituras, os projetos são colocados em 
discussão. Fazem uso da palavra para manifestação, todos os vereadores.  
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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 e entrega o balancete do mês de novembro de 
dois mil e vinte aos vereadores. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente 

encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião 
extraordinária, que será realizada no dia quinze de dezembro 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. 
 

 

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 06ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia quinze de dezembro do ano de dois mil e vinte, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem os 
vereadores, com exceção do Vereador Carlos Alberto Prado. 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 a Ordem do Dia. Votação em Turno Único do PROJETO DE LEI Nº. 047/2020, de 
autoria do Executivo, que “Declara de preservação permanente, de interesse comum e 

imune ao corte, no Município de Paraguaçu/MG, a árvore Maroleiro e dá outras 
providências”, do PROJETO DE LEI Nº. 048/2020, de autoria do Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial suplementar e dá outras 
providências”, do PROJETO DE LEI Nº. 049/2020, de autoria do Executivo, que “ 

Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial suplementar e dá outras 
providências” e do SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº. 040/2020, de autoria do 
Executivo que “Dispõe sobre a concessão do direito real de uso de um terreno do 
patrimônio público municipal ao Conselho Comunitário dos Moradores dos Bairros 
Colina São Marcos, Nova Paraguaçu, São Luiz, São Marcos II e Adjacências, e dá 
outras providências”. Os projetos citados acima não possuem relatores e pareceres, 
assim sendo, o Senhor Presidente designa como relatores especiais, os Vereadores 
José Maria Ramos (Projeto de Lei Nº. 049/2020), João Batista Marciano (Substitutivo 
e Projeto de Lei Nº. 048/20) e Luíz Antônio Correia (Projeto de Lei Nº. 047/20). Dessa 

forma, o Presidente interrompe a sessão e pede aos mesmos que façam os seus 
pareceres. Retomada a sessão, o Senhor Presidente requer, dos Relatores Especiais, 
que façam a leitura dos seus pareceres. Finalizada as leituras, 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 
extraordinária, que será realizada no dia dezoito de dezembro 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. 
 

 

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 07ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia dezoito de dezembro do ano de dois mil e vinte, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a 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 a Ordem do Dia. Votação em Turno Único do PROJETO DE LEI Nº. 
044/2020, de autoria do Vereador Cleber Vigato, que “Dá denominação ao CEMEI – 

Centro Municipal de Educação Infantil, situado à Rua José Camilo da Costa, Nº. 328, 
centro, nesta cidade de Paraguaçu-MG, 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 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. 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 dezembro 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. 
 

 

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 38 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia vinte e um de dezembro 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 Expediente dos Vereadores: Leitura do PROJETO 
DE LEI Nº. 050/2020, de autoria do Vereador Cleber Vigato, que “Dá denominação de 
‘Aureliano Reis de Oliveira’ à Academia ao Ar Livre localizada na Praça Irmão Simeão, 
em Paraguaçu/MG, e dá outras providências”; da Indicação Nº. 170/2020 do Vereador 
Claudiney Gonçalves Camargo; e Moção Nº. 016/2020 de todos os Vereadores. Em 

discussão a indicação e a moção, fazem uso da palavra para manifestação todos os 
Vereadores. Posteriormente em votação, é aprovada por unanimidade. Na sequência, 
o Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 079/2020 – DER-MG/URG/VARGINHA. 

Isto posto, a Ordem do Dia. Votação em Segundo Turno do PROJETO DE LEI Nº. 
030/2020, de autoria do Executivo, que “Estima a receita e fixa as despesas do 
Município de Paraguaçu/MG, para o Exercício de 2021”. O Senhor Presidente requer a 
dispensa da leitura do parecer, uma vez já realizada em primeiro turno. Em votação, é 
aprovada por unanimidade. Sendo assim, o projeto é colocado em discussão. Fazem 
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. 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 dezembro 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. 
 

 

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 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 

Às dezenove horas do dia vinte e oito de dezembro 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 Expediente dos Vereadores: Leitura das 
Indicações Nº. 171 e 172/2020 do Vereador Luiz Antônio Correia; e Moção Nº. 
017/2020 do Vereador André Romão Nasser. Em discussão as indicações e a moção, 
fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em 
votação, é aprovada por unanimidade. Isto posto, a Ordem do Dia. Votação em Turno 
Único do PROJETO DE LEI Nº. 046/2020, de autoria do Vereador José Maria Ramos, 
que “Dispõe sobre normas para alteração de nome de logradouro público, e dá outras 
providências” e do PROJETO DE LEI Nº. 050/2020, de autoria do Vereador Cleber 
Vigato, que “Dá denominação de ‘Aureliano Reis de Oliveira’ à Academia ao Ar Livre 

localizada na Praça Irmão Simeão, em Paraguaçu/MG, e dá outras providências”. O 
Senhor Presidente requer do Relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e 
Redação Final, os Vereadores João Batista Marciano e Luiz Antônio Correia, que 
façam as leituras dos seus pareceres. Finalizada as leituras, os projetos são colocados 
em discussão. Fazem 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. 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 

 

 

 

 


