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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia quatro de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. A Vereadora Ângela Maria Prado Mignacca, Primeira Secretária, 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 
onze de janeiro de dois mil e vinte e um, 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 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia onze de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. A Vereadora Angela Maria Prado Mignacca, Primeira Secretária, 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. 001/2021, de autoria do Vereador Edmar Tavares, que 
“Autoriza o Poder Executivo a conceder isenções do IPTU, Imposto Predial e Territorial 
Urbano, e dá outras providências” e do PROJETO DE LEI Nº. 002/2021, de autoria da 
Vereadora Angela Prado, que “Institui a Semana da Mulher no Município de 
Paraguaçu, e dá outras providências”; e das Indicações: Nºs.  003, 009, 010 e 
011/2021 do Vereador Ruan Bressane Correa, Nºs. 004, 005, 006 e 007/2021 do 
Vereador Wander Tavares Santos, Nº. 008/2021 da Vereadora Angela Maria Prado 
Mignacca, Nºs. 012 e 013/2021 do Vereador André Romão Nasser, Nº. 014/2021 do 
Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 015 a 023/2021 da Vereadora Vitória 
Aparecida Regis Cardoso da Silva. 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 dezoito de 
janeiro de dois mil e vinte e um, 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 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia dezoito de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. A Vereadora Angela Maria Prado Mignacca, Primeira Secretária, 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 André Romão Nasser discorre sobre a importância da conscientização do FIA 
(Fundo da Infância e Adolescência). A seguir, o Expediente dos Vereadores: Leitura 
do SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº. 002/2021, de autoria da Vereadora 
Angela Maria Prado Mignacca, que “Institui a Semana da Mulher no Município de 
Paraguaçu, e dá outras providências”; do PROJETO DE LEI Nº. 003/2021, de autoria 
do Vereador Luiz Antônio Correia, que “Dispõe sobre a implantação de dispositivo 
chamado de ‘BUEIRO INTELIGENTE’ nos logradouros do município de Paraguaçu/MG, 
e dá outras providências”; do PROJETO DE LEI Nº. 004/2021, de autoria da Vereadora 
Vitória Silva, que “Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher”; e do PROJETO 
DE LEI Nº. 005/2021, de autoria do Vereador Ruan Bressane, que “Dispõe sobre a 
proibição do manuseio, da utilização, da queima e das solturas de fogos de estampido, 
de artifícios, de artefatos pirotécnicos e/ou similares de efeito sonoro, ruidoso, no 
município de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais”; do Requerimento: Nº. 002/2021 
dos Vereadores Matias Ebeneser Villa Fonseca, Angela Maria Prado Mignacca e 
Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva; das Indicações: Nºs. 029 a 032/2021 do 
Vereador Wander Tavares Santos, Nºs.  033 a 038/2021 do Vereador Matias Ebeneser 
Villa Fonseca, Nºs. 039, 059 a 064/2021 do Vereador Ruan Bressane Correa, Nºs. 040 
a 042/2021 da Vereadora Angela Maria Prado Mignacca, Nºs. 043 a 058/2021 da 
Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva, Nº. 065/2021 do Vereador André 
Romão Nasser, Nºs. 066 a 076/2021 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 
077 a 079/2021 do Vereador Edmar Tavares; e da Moção Nº. 001/2021 do Vereador 
Matias Ebeneser Villa Fonseca. 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. Ato contínuo, passa-se as 
Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra 
a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será 
realizada no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas. 
As discussões na íntegra desta sessão encontram-se em forma gravada, à disposição 
de todos na secretaria desta Casa. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e 
aprovada, é assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia vinte e cinco de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, 
havendo número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem 
todos os vereadores. A Vereadora Angela Maria Prado Mignacca, Primeira Secretária, 
procede à leitura da ata da reunião anterior. Em discussão, e posteriormente em 
votação, é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 003/2021 do Vereador Wander Tavares 
Santos, Nº. 004/2021 do Vereador Edmar Tavares, Nºs. 005 e 006/2021 do Vereador 
Claudiney Gonçalves Camargo e Nº. 007/2021 da Vereadora Vitória Aparecida Regis 
Cardoso da Silva; e das Indicações: Nº. 082/2021 do Vereador Wander Tavares 
Santos, Nºs.  083 a 085/2021 do Vereador Matias Ebeneser Villa Fonseca, Nº. 
086/2021 do Vereador Edmar Tavares, Nºs.  087 a 090 e 103/2021 do Vereador Ruan 
Bressane Correa, Nºs. 091 a 102/2021 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 
104/2021 da Vereadora Angela Maria Prado Mignacca e Nºs. 105 a 123/2021 da 
Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva. A indicação Nº. 124/2021 da 
Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva foi retirada pela autora. Em 
discussão os requerimentos e as indicações, fazem uso da palavra para manifestação 
todos os Vereadores. Posteriormente em votação, são aprovados por unanimidade. 
Isto posto, o Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 002/2021 do Conselho 
Municipal do Patrimônio Cultural de Paraguaçu/MG. Ato contínuo, passa-se as 
Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra 
a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será 
realizada no dia primeiro de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia primeiro de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 
havendo número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem 
todos os vereadores. A Vereadora Angela Maria Prado Mignacca, Primeira Secretária, 
procede à leitura da ata da reunião anterior. Em discussão, e posteriormente em 
votação, é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 008/2021 do Vereador Matias Ebeneser 
Villa Fonseca; e das Indicações: Nºs. 125 e 126/2021 do Vereador Wander Tavares 
Santos, Nºs. 127, 128, 130, 138 e 139/2021 da Vereadora Vitória Aparecida Regis 
Cardoso da Silva, Nºs. 129 e 136/2021 da Vereadora Angela Maria Prado Mignacca, 
Nºs. 131 a 134/2021 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 135/2021 do 
Vereador Matias Ebeneser Villa Fonseca, Nº. 137/2021 do Vereador Edmar Tavares e 
Nºs.  140 a 143/2021 do Vereador Ruan Bressane Correa. Em discussão o 
requerimento e as indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos os 
Vereadores. Posteriormente em votação, são aprovados por unanimidade. Isto posto, o 
Expediente de Terceiros: Leitura da Correspondência da Cosagua, do Ofício Nº. 
011/2021 da Secretaria Municipal de Saúde e do Ofício Nº. 006/2021 da FHOP 
(Fundação Hospitalar de Paraguaçu). 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 fevereiro de dois mil e vinte e um, 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 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia oito de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. A Vereadora Angela Maria Prado Mignacca, Primeira Secretária, 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 
Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva discorre sobre a importância do 
trabalho da Fonoaudióloga e parabeniza o Executivo pela contratação de um 
profissional nessa área. A seguir, o Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 
144, 145 e 146/2021. A continuar, o Expediente dos Vereadores: Leitura dos 
Requerimentos: Nºs. 009 e 010/2021 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso 
da Silva; das Indicações: Nºs. 144, 152, 153 e 154/2021 do Vereador Wander Tavares 
Santos, Nºs. 146 a 151 e 156 a 158/2021 da Vereadora Vitória Aparecida Regis 
Cardoso da Silva, Nº. 159/2021 do Vereador Matias Ebeneser Villa Fonseca, Nºs. 160 a 
163/2021 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 164 a 168/2021 do 
Vereador Ruan Bressane Correa; e da Moções: Nº. 002/2021 do Vereador Ruan 
Bressane Correa e Nº. 003/2021 da Vereadora Angela Maria Prado Mignacca. 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. Na sequência, o Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 
001/2021 da Exma Juíza de Direito da Comarca de Paraguaçu/MG, Senhora Paula Ozi 
Silva Rosalin de Oliveira e do Ofício Nº. 001/2021 da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Trabalho e Habitação. Ato contínuo, passa-se as Considerações 
Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam 
os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 
quinze de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia quinze de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. A Vereadora Angela Maria Prado Mignacca, Primeira Secretária, 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. 011, 012, 013 e 017/2021 da Vereadora Angela Maria Prado 
Mignacca, Nºs. 014 e 015/2021 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva 
e Nº. 016/2021 dos Vereadores Matias Ebeneser Villa Fonseca, Angela Maria Prado 
Mignacca e Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva; das Indicações: Nº. 170/2021 
do Vereador Wander Tavares Santos, Nºs. 171 e 172/2021 do Vereador Matias 
Ebeneser Villa Fonseca, Nºs. 173 a 185/2021 da Vereadora Vitória Aparecida Regis 
Cardoso da Silva, Nºs. 186 a 188/2021 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, 
Nºs. 189 a 193/2021 do Vereador André Romão Nasser e Nºs. 194 e 195/2021 do 
Vereador Edmar Tavares. Em discussão os requerimentos e as indicações, fazem uso 
da palavra para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em votação, são 
aprovados por unanimidade. Na sequência, o Expediente de Terceiros: Leitura do 
Ofício Nº. 004/2021 do Departamento de Recursos Humanos. 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 e um. Não havendo mais nada a tratar, o senhor 
presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião 
ordinária, que será realizada no dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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. 
 
 

 
 

Luiz Antônio Correia 
Presidente 

 
 
 

Edmar Tavares 
Vice-Presidente 

 
 

Angela Maria Prado Mignacca 
1ª Secretária 

 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

ATA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia vinte e dois de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 
havendo número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem 
todos os vereadores. A Vereadora Angela Maria Prado Mignacca, Primeira Secretária, 
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 empresário Roberto Brandão Serrano discorre sobre as atividades 
desenvolvidas pela empresa Krauss. Na sequência, o Expediente do Executivo: 
Leitura dos Ofícios Nºs. 161, 168, 169, 170 e 171/2021. A continuar, o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 019/2021 da Vereadora Angela Maria 
Prado Mignacca e Nºs. 020 a 022/2021 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e 
das Indicações: Nºs. 198, 199, 200, 201, 207 e 208/2021 da Vereadora Vitória 
Aparecida Regis Cardoso da Silva, Nºs. 202, 203 e 204/2021 do Vereador Wander 
Tavares Santos, Nº. 205/2021 do Vereador Edmar Tavares, Nºs. 209 e 210/2021 do 
Vereador Matias Ebeneser Villa Fonseca, Nºs. 211 a 215/2021 do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo e Nºs. 216 a 220/2021 do Vereador Ruan Bressane Correa. Em 
discussão os requerimentos e as indicações, fazem uso da palavra para manifestação 
todos os Vereadores. Posteriormente em votação, são aprovados por unanimidade. Na 
sequência, o Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 025/2021 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 
primeiro de março de dois mil e vinte e um, 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 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia primeiro de março do ano de dois mil e vinte e um, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem os 
vereadores, com exceção do Vereador Ruan Bressane Correa. A Vereadora Angela 
Maria Prado Mignacca, Primeira Secretária, 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 Presidente do Lar São Vicente 
de Paulo, Gilson Donizetti dos Santos discorre sobre as atividades desenvolvidas pelo 
Lar e convida todos os vereadores a conhecer e visitar a instituição. Na sequência, o  
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 023 e 024/2021 da 
Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva e Nºs. 025 e 026/2021 da 
Vereadora Angela Maria Prado Mignacca; das Indicações: Nºs. 221 a 223/2021 do 
Vereador Wander Tavares Santos, Nº. 224/2021 do Vereador Edmar Tavares, Nºs. 225 
a 231, 235, 239 a 243 e 256/2021 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso da 
Silva, Nºs. 232 a 234/2021 da Vereadora Angela Maria Prado Mignacca, Nºs. 236 a 
238/2021 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 244 e 245/2021 do 
Vereador Matias Ebeneser Villa Fonseca, Nºs. 246 a 248 e 255/2021 do Vereador 
André Romão Nasser e Nºs. 249 a 254/2021 do Vereador Ruan Bressane Correa; e das 
Moções: Nºs. 004 e 005/2021 dos Vereadores. Em discussão os requerimentos, as 
indicações e as moções, fazem uso da palavra para manifestação todos os 
Vereadores. Posteriormente em votação, são aprovados por unanimidade. Na 
sequência, o Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 007/2021 do Fundo 
Previdenciário Municipal de Paraguaçu/MG, do Ofício S/N da Secretaria Municipal de 
Saúde e do Ofício Nº. 014/2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Trabalho e Habitação. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não havendo 
mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores 
convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia oito de março 
de dois mil e vinte e um, 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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia oito de março do ano de dois mil e vinte e um, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. A Vereadora Angela Maria Prado Mignacca, Primeira Secretária, 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, as 
Professoras Nailene Gonçalves e Mariana Sepini discorrem sobre as atividades 
desenvolvidas pelo Grupo Reviver. Na sequência, o  Expediente do Executivo: 
Leitura dos Ofícios Nºs. 175, 176, 177, 178, 183, 185, 194, 195, 196, 198, 199, 200 e 
211/2021. A continuar, o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: e 
Nº. 027/2021 do Vereador Edmar Tavares e Nº. 028/2021 da Vereadora Vitória 
Aparecida Regis Cardoso da Silva; das Indicações: Nºs. 257 a 261/2021 do Vereador 
Wander Tavares Santos, Nºs. 262 e 263/2021 do Vereador Matias Ebeneser Villa 
Fonseca, Nºs. 264 e 265/2021 do Vereador André Romão Nasser e Nºs. 266 a 
275/2021 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva; e da Moção: Nº. 
006/2021 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva. Em discussão os 
requerimentos, as indicações e a moção, fazem uso da palavra para manifestação 
todos os Vereadores. Posteriormente em votação, são aprovados por unanimidade. Ato 
contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o 
senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima 
reunião ordinária, que será realizada no dia quinze de março de dois mil e vinte e um, 
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. 
 
 

 
 

Luiz Antônio Correia 
Presidente 

 
 
 

Edmar Tavares 
Vice-Presidente 

 
 

Angela Maria Prado Mignacca 
1ª Secretária 

 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 
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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia quinze de março do ano de dois mil e vinte e um, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. A Vereadora Angela Maria Prado Mignacca, Primeira Secretária, 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 André Romão Nasser discorre sobre a história da Festa do Marolo, sua 
criação, sua evolução e os benefícios e frutos que foram conquistados para o 
município, através deste evento. Na sequência, o Expediente do Executivo: Leitura 
dos Ofícios Nº. 212, 213, 214, 215, 216, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 e 
235/2021. A continuar, o Expediente dos Vereadores: Leitura do PROJETO DE LEI 
Nº. 006/2021, de autoria da Mesa Diretora, que “Concede revisão geral e anual aos 
vencimentos dos servidores do Poder Legislativo Municipal” e do PROJETO DE LEI 
Nº. 007/2021, de autoria do Vereador Luiz Antônio Correia, que “Dá denominação a via 
pública no bairro ‘Leva Tapas’ no município de Paraguaçu/MG e dá outras 
providências”; dos Requerimentos: Nº. 029/2021 do Vereador Wander Tavares dos 
Santos e Nº. 030/2021 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e das Indicações: 
Nºs. 276 a 278/2021 do Vereador Luiz Antônio Correia, Nº. 279/2021 do Vereador 
Wander Tavares Santos, Nºs. 280, 283 e 2684/2021 do Vereador Edmar Tavares, Nºs. 
281 e 282/2021 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 285 a 292/2021 do 
Vereador Ruan Bressane Correa, Nº. 293/2021 do Vereador Matias Ebeneser Villa 
Fonseca e Nºs. 294 a 309/2021 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso da 
Silva. Em discussão os requerimentos e as indicações, fazem uso da palavra para 
manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em votação, são aprovados por 
unanimidade. A seguir, o Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 049/2021 da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Ofício Nº. 010/2021 do Fundo 
Previdenciário Municipal de Paraguaçu/MG e do Ofício Nº. 012/2021 da Fundação 
Hospitalar de Paraguaçu/MG. Isto posto, a Ordem do Dia. Votação em Turno Único do 
PROJETO DE LEI Nº. 005/2021, de autoria do Vereador Ruan Bressane, que “Dispõe 
sobre a proibição do manuseio, da utilização, da queima e das solturas de fogos de 
estampido, de artifícios, de artefatos pirotécnicos e/ou similares de efeito sonoro, 
ruidoso, no município de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais” e do SUBSTITUTIVO 
AO PROJETO DE LEI Nº. 002/2021, de autoria da Vereadora Angela Maria Prado 
Mignacca, que “Institui a Semana da Mulher no Município de Paraguaçu, e dá outras 
providências”. O Senhor Presidente requer do Relator da Comissão de Justiça, 
Finanças, Orçamento e Redação Final, o Vereador Matias Ebeneser Villa Fonseca, que 
faça 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 e o senhor presidente entrega aos vereadores o 
balancete do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um.  
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Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 
vinte e dois de março de dois mil e vinte e um, 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. 
 
 

 
 

Luiz Antônio Correia 
Presidente 

 
 
 

Edmar Tavares 
Vice-Presidente 

 
 

Angela Maria Prado Mignacca 
1ª Secretária 

 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 
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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia vinte e dois de março do ano de dois mil e vinte e um, 
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. 
008/2021, que “Ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros, 
com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, 
medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde”. O Senhor Presidente 
destaca que o parecer do projeto, bem como o projeto, já foi postado 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 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 ficam os vereadores convocados para a 
próxima reunião ordinária, que será realizada no dia vinte e nove de março de dois mil 
e vinte e um, às dezenove horas, 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. 
 

 
 

Luiz Antônio Correia 
Presidente 

 
 
 

Edmar Tavares 
Vice-Presidente 

 
 

Angela Maria Prado Mignacca 
1ª Secretária 

 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 
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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia vinte e nove de março do ano de dois mil e vinte e um, 
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. 
006/2021, de autoria da Mesa Diretora, que “Concede revisão geral anual aos 
vencimentos dos servidores do Poder Legislativo Municipal”, do PROJETO DE LEI Nº. 
010/2021, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre o Conselho Municipal de 
Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Básico e de Valorização do Magistério do Município de Paraguaçu – 
CACS/FUNDEB, e dá outras providências”, do PROJETO DE LEI Nº. 011/2021, de 
autoria do Executivo, que “Concede revisão geral anual das remunerações dos 
servidores públicos municipais” e do PROJETO DE LEI Nº. 012/2021, de autoria do 
Executivo, que “Dá nova redação ao Anexo II, Tabela de Vencimentos dos Agentes 
Comunitários – Símbolo de Vencimento ESF-2 e Agentes de Combate as 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”. 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. Posteriormente 
em votação nominal, de acordo com o inciso III, do § 3º, do artigo 253, do Regimento 
Interno, os projetos são aprovados por unanimidade, com exceção do Projeto de Lei 
Nº. 006/2021, que foi aprovado por cinco votos a favor, dos Vereadores André Romão 
Nasser, Angela Maria Prado Mignacca, Claudiney Gonçalves Camargo, Edmar Tavares 
e Luiz Antônio Correia, e quatro votos contra, dos Vereadores Matias Ebeneser Villa 
Fonseca, Ruan Bressane Correa, Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva e Wander 
Tavares Santos. 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 ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 
cinco de abril de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, 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. 
 
 

Luiz Antônio Correia 
Presidente 

 
 

Edmar Tavares 
Vice-Presidente 

 
Angela Maria Prado Mignacca 

1ª Secretária 

 
Claudiney Gonçalves Camargo 

2º Secretário 
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ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia cinco de abril do ano de dois mil e vinte e um, 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. 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 doze de abril de dois mil e vinte e um, às 
dezenove horas, 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. 
 
 

Luiz Antônio Correia 
Presidente 

 
 

Edmar Tavares 
Vice-Presidente 

 
 

Angela Maria Prado Mignacca 
1ª Secretária 

 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 
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ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia doze de abril do ano de dois mil e vinte e um, 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, Regime de Urgência Especial, 
do PROJETO DE LEI Nº. 017/2021, de autoria do Executivo, que “ALTERA A LEI Nº. 
2.355, DE 14 DE JULHO DE 2017 (LEI DO PLANO PLURIANUAL) QUE DISPOE 
SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021, ALTERA A LEI 
Nº. 2.473, DE 04 DE AGOSTO DE 2020 (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS) 
QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA 
LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2021 E AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL 
NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021”. O Senhor Presidente 
destaca que o parecer do projeto, bem como o projeto, já foi postado 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 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 ficam os vereadores convocados para a 
próxima reunião ordinária, que será realizada no dia vinte e seis de abril de dois mil e 
vinte e um, às dezenove 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. 
 
 

Luiz Antônio Correia 
Presidente 

 
 

Edmar Tavares 
Vice-Presidente 

 
Angela Maria Prado Mignacca 

1ª Secretária 

 
Claudiney Gonçalves Camargo 

2º Secretário 
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ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia dezenove de abril do ano de dois mil e vinte e um, 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. 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 seis de abril de dois mil e vinte e 
um, às dezenove horas, presencial. 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. 
 
 

Luiz Antônio Correia 
Presidente 

 
 

Edmar Tavares 
Vice-Presidente 

 
 

Angela Maria Prado Mignacca 
1ª Secretária 

 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 
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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia vinte e seis de abril do ano de dois mil e vinte e um, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. A Vereadora Angela Maria Prado Mignacca, Primeira Secretária, 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 faz inúmeros agradecimentos. Na sequência, 
o Expediente do Executivo: Leitura do PROJETO DE LEI Nº. 018/2021, que “Dispõe 
sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e dá outras 
providências”. A continuar, o Expediente dos Vereadores: Leitura do Requerimento: 
Nº. 031/2021 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva; e das 
Indicações: Nºs. 312 a 316/2021 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo (a 
indicação Nº. 315/2021 foi retirada pelo autor), Nº. 317/2021 da Mesa Diretora e do 
Vereador André Romão Nasser e Nºs. 318 a 331/2021 da Vereadora Vitória Aparecida 
Regis Cardoso da Silva. Em discussão o requerimento e as indicações, fazem uso da 
palavra para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em votação, são 
aprovados por unanimidade. A seguir, o Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício 
S/N – 2021 do CONSEP - Conselho Comunitário de Segurança Pública. Ato contínuo, 
passa-se as Considerações Finais e o senhor presidente entrega aos vereadores o 
balancete do mês de março de dois mil e vinte e um. 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 maio de dois mil e vinte e 
um, 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. 
 
 

 
 

Luiz Antônio Correia 
Presidente 

 
 
 

Edmar Tavares 
Vice-Presidente 

 
 

Angela Maria Prado Mignacca 
1ª Secretária 

 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 
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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia três de maio do ano de dois mil e vinte e um, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. A Vereadora Angela Maria Prado Mignacca, Primeira Secretária, 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 André Romão Nasser discorre sobre o saldo financeiro deixado pela gestão 
anterior, enfatizando que a transição de mandato ocorreu de maneira transparente, 
onde foram deixados compromissos a pagar, dinheiro em caixa e a receber e nenhuma 
dívida. Por fim, destaca que algumas obras já realizadas são resultados do dinheiro em 
caixa que o município já possuía. A continuar, o Expediente dos Vereadores: Leitura 
dos Requerimentos: Nº. 032/2021 do Vereador Matias Ebeneser Villa Fonseca, Nºs. 
033 e 034/2021 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nº. 035/2021 do 
Vereador Ruan Bressane Correa; das Indicações: Nº. 332/2021 do Vereador Luiz 
Antônio Correia, Nº. 333/2021 da Vereadora Angela Maria Prado Mignacca, Nºs. 334, 
335 e 336/2021 do Vereador Matias Ebeneser Villa Fonseca, Nºs. 337 a 341/2021 da 
Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva, Nºs. 342 e 343/2021 do Vereador 
Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 344 e 345/2021 do Vereador Ruan Bressane 
Correa; e da Moção: Nº. 007/2021 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo. Em 
discussão os requerimentos, as indicações e a moção, fazem uso da palavra para 
manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em votação, são aprovados por 
unanimidade. A seguir, o Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 889/2021 do 
Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais e dos Ofícios Nºs. 016, 017, 018, 
019 e 020/2021 da Vigilância Sanitária. Isto posto, a Ordem do Dia. Votação em Turno 
Único do Parecer de Inconstitucionalidade da Comissão de Justiça, Finanças, 
Orçamento e Redação Final, referente ao PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 
003/2020, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre o chacreamento do município de 
Paraguaçu/MG e dá outras providências”. O Senhor Presidente requer do Relator da 
Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, o Vereador André Romão 
Nasser, que faça a leitura do seu parecer. Finalizada a leitura, o parecer 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 parecer é aprovado por unanimidade. Dessa forma, o 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 003/2020 é arquivado. 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 maio de dois mil e vinte e um, 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. 
 

Luiz Antônio Correia Presidente 
 

Edmar Tavares Vice-Presidente 
 

Angela Maria Prado Mignacca - 1ª Secretária  
 

Claudiney Gonçalves Camargo - 2º Secretário 
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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia onze de maio do ano de dois mil e vinte e um, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os 
vereadores. A Vereadora Angela Maria Prado Mignacca, Primeira Secretária, 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 
Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso fala sobre o antes e o depois, comparando 
o período do prefeito anterior com o período e as realizações do prefeito atual. Por fim, 
relata inúmeras atitudes e modificações que já foram realizadas em prol dos munícipes. 
A continuar, o Expediente dos Vereadores: Leitura do Requerimento: Nº. 037/2021 
da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso; das Indicações: Nº. 346/2021 do 
Vereador Edmar Tavares, Nº. 347/2021 da Vereadora Angela Maria Prado Mignacca, 
Nºs. 348 a 350/2021 do Vereador Wander Tavares Santos, Nºs. 351 a 356/2021 da 
Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva, Nº. 357/2021 do Vereador Ruan 
Bressane Correa e Nº. 358/2021 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e; e das 
Moções: Nº. 008/2021 do Vereador Luiz Antônio Correia e Nº. 009/2021 da Vereadora 
Angela Maria Prado Mignacca. Em discussão o requerimento, as indicações e as 
moções, fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente 
em votação, são aprovados por unanimidade. A seguir, o Expediente de Terceiros: 
Leitura do Ofício Nº. 021/2021 da FHOP (Fundação Hospitalar de Paraguaçu). 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 maio de dois mil e vinte e 
um, 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. 
 

 
 

Luiz Antônio Correia 
Presidente 

 
 
 

Edmar Tavares 
Vice-Presidente 

 
 

Angela Maria Prado Mignacca 
1ª Secretária 

 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 

 
 
 


