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ATA DA 01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia dezessete de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, 
havendo número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem 
todos os vereadores. Inicia-se a pauta com a Ordem do Dia. Votação em Turno Único 
do PROJETO DE LEI Nº. 001/2022, de autoria da Mesa Diretora, que “Concede 
revisão geral aos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo Municipal”, do 
PROJETO DE LEI Nº. 002/2022, de autoria da Mesa Diretora, que “Concede a revisão 
geral anual aos agentes políticos do Município de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais”, 
do PROJETO DE LEI Nº. 003/2022, de autoria do Executivo, que “Concede revisão 
geral anual das remunerações dos servidores públicos municipais”, do Projeto de Lei 
Nº. 004/2022, de autoria do Executivo, que “Acrescenta artigo na Lei Municipal N. 
2.359, de 06 de setembro de 2017” e do Projeto de Lei Nº. 054/2021, de autoria do 
Executivo, que “Dá nova redação ao Artigo 9º e ao Anexo I da Lei Municipal Nº. 2.213, 
de 09 de agosto de 2013, modificada pelas Leis Municipais: 2.248 de 28 de julho de 
2014, 2.335, de 24 de janeiro de 2017 e 2.528 de 9 de novembro de 2021”. O Senhor 
Presidente designa como relatores especiais, os Vereadores André Romão Nasser e 
Matias Ebeneser Villa Fonseca, e requer que os mesmos façam as leituras dos seus 
pareceres. Finalizadas, os projetos são colocados em discussão. Fazem uso da 
palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação nominal, 
de acordo com o inciso II, do § 3º, do artigo 253, do Regimento Interno, todos os 
projetos são aprovados por unanimidade. Ato continuo, passa-se as Considerações 
Finais e o Senhor Presidente entrega o balancete do mês de dezembro de dois mil e 
vinte e dois 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 sete de fevereiro de dois mil e vinte e dois, 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 EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezoito horas do dia  vinte e sete de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, 
havendo número regimental, via whatsapp, a Presidência declara aberta à reunião. 
Comparecem todos os vereadores. A ata da reunião anterior é apresentada. 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. 005/2022, de 
autoria do Executivo, que “ALTERA A LEI Nº. 2.546, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 
QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2022 À 2025, 
LEI Nº. 2.515, DE 23 DE JULHO DE 2021 QUE DISPÕE SOBRE A LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2021 E AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONALESPECIAL AO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, 
LEI Nº. 2.547, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021”, do PROJETO DE LEI Nº. 006/2022, 
de autoria do Executivo, que “AUTORIZA CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, 
CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS FINANCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2022 ÀS 
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” e do PROJETO DE LEI Nº. 007/2022, de autoria do Executivo, que 
“ALTERA A LEI Nº. 2.546, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE DISPÕE SOBRE O 
PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2022 À 2025, LEI Nº. 2.515, DE 23 DE 
JULHO DE 2021 QUE DISPÕE SOBRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
DE 2021 E AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, LEI Nº. 2.547, DE 28 DE 
DEZEMBRO DE 2021”. O Senhor Presidente designa como relatores especiais, os 
Vereadores André Romão Nasser e Matias Ebeneser Villa Fonseca, e requer que os 
mesmos apresentem os seus pareceres. Isto posto, os projetos são colocados em 
discussão. Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do 
artigo 253, do Regimento Interno, todos os projetos são aprovados por unanimidade. 
Ato continuo, passa-se as Considerações Finais. 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 fevereiro de dois mil e vinte e dois, 
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 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezenove horas do dia sete de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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, os 
Vereadores Luiz Antônio Correia e Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva discorrem 
sobre metas para o ano de dois mil e vinte e dois e volta as aulas e transporte escolar, 
respectivamente. A seguir, o Expediente do Executivo: Leitura do Projeto de Lei Nº. 
009/2022, que “Dispõe sobre a criação do transporte urbano estudantil – TRANSURBE 
que trata do transporte escolar gratuito aos educandos da rede pública de ensino e dá 
outras providências”. A continuar, o Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto 
de Lei Nº. 008/2022, de autoria da Vereadora Ângela Maria Prado Mignacca, que 
“Dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito do Poder Legislativo do 
Município de Paraguaçu/MG e dá outras providências”; dos Requerimentos: Nº. 
001/2022 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Edmar Tavares, Nº. 
002/2022 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 003 e 004/2022 da 
Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva; e das Indicações: Nºs. 001 a 
004/2022 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 005 a 018/2022 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. Na sequência, o 
Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 001/2022 do Adote 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 quatorze de fevereiro de dois mil e vinte e 
dois, 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 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia quatorze de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 
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 do 
Executivo: Leitura do Projeto de Lei Nº. 010/2022, que “Ratifica as alterações e 
consolidação do contrato de consórcio do consórcio intermunicipal de saúde dos 
municípios da microrregião do Alto Rio Pardo”. A continuar, o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 005 a 008/2022 da Vereadora Vitória 
Aparecida Regis Cardoso da Silva, Nº. 009/2022 do Vereador Matias Ebeneser Villa 
Fonseca e Nº. 010/2022 do Vereador Luiz Antônio Correia; das Indicações: Nº. 
019/2022 do Vereador André Romão Nasser, Nºs. 020 a 027/2022 do Vereador 
Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 028/2022 dos Vereadores Claudiney Gonçalves 
Camargo e Edmar Tavares, Nºs. 029 a 035/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis 
Cardoso da Silva, Nº. 036/2022 dos Vereadores Matias Ebeneser Villa Fonseca e Ruan 
Bressane Correa, Nº. 037/2022 do Vereador Matias Ebeneser Villa Fonseca, Nºs. 038 e 
041/2022 do Vereador Edmar Tavares, Nº. 039/2022 do Vereador Ruan Bressane 
Correa e Nº. 040/2022 da Vereadora Angela Maria Prado Mignacca; e das Moções: Nº. 
001/2022 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nº. 002/2022 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, a Ordem do Dia. Votação 
do Requerimento de Urgência Especial Nº. 011/2022 dos Vereadores André Romão 
Nasser, Edmar Tavares e Matias Ebeneser Villa Fonseca. Em votação, é aprovado por 
unanimidade. Isto posto, Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 009/2022, de 
autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a criação do transporte urbano estudantil – 
TRANSURBE que trata do transporte escolar gratuito aos educandos da rede pública 
de ensino e dá outras providências”. O Senhor Presidente requer que o Vereador 
Matias Ebeneser Villa Fonseca, relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento 
e Redação Final, faça a leitura do seu parecer. Finalizada, o projeto é colocado em 
discussão. Fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. 
Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do artigo 253, 
do Regimento Interno, o projeto é aprovado por unanimidade. Ato contínuo, passa-se 
as Considerações Finais e o senhor presidente entrega o balancete do mês de janeiro 
de dois mil e vinte e dois 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 fevereiro de dois mil e vinte e dois, 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 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e um de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 
havendo número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem os 
vereadores, com exceção do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo. 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 Requerimento: Nº. 
012/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso; e das Indicações: Nºs. 042 a 
052/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva e Nºs. 053 a 
056/2022 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. A continuar, o 
Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 052/2022 da Secretaria Municipal de 
Saúde e do Ofício Nº. 001/2022 da Mesa Diretora. Na sequência, a Ordem do Dia. 
Votação do Requerimento de Urgência Especial Nº. 013/2022 dos Vereadores André 
Romão Nasser, Edmar Tavares e Matias Ebeneser Villa Fonseca. Em votação, é 
aprovado por unanimidade. Isto posto, Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 
010/2022, de autoria do Executivo, que “Ratifica as alterações e consolidação do 
Contrato de Consórcio do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da 
Microrregião do Alto Rio Pardo”. O Senhor Presidente requer que o Vereador Matias 
Ebeneser Villa Fonseca, relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e 
Redação Final, faça a leitura do seu parecer. Finalizada, o projeto é colocado em 
discussão. Fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. 
Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do artigo 253, 
do Regimento Interno, o projeto é aprovado por unanimidade. Ato contínuo, passa-se 
as Considerações Finais. 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 e dois, 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 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia dois de março do ano de dois mil e vinte e dois, 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 pede ao Executivo melhorias no setor da 
saúde. A seguir, o Expediente do Executivo: Leitura do Projeto de Lei Nº. 011/2022, 
que “Dispõe sobre a desafetação e concessão de direito real de uso de imóvel 
pertencente a municipalidade para empresa Moda do Terno – Confecções e Comércio 
de Roupas Ltda – ME e dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 012/2022, que 
“Dispõe sobre a desafetação e concessão de direito real de uso de imóvel pertencente 
a municipalidade para empresa Uniart Indústria e Comércio de Roupas e Enxovais 
Eireli - EPP e dá outras providências”. A continuar o Expediente dos Vereadores: 
Leitura dos Requerimentos: Nºs. 014 a 017/2022 da Vereadora Vitória Aparecida 
Regis Cardoso; das Indicações: Nº. 057/2022 do Vereador André Romão Nasser, Nºs. 
058 a 072/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva e Nºs. 073 a 
075/2022 do Vereador Ruan Bressane Correa; e da Moção: Nº. 003/2022 do Vereador 
Wander Tavares Santos. 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 continuar, o Expediente de Terceiros: 
Leitura dos Ofícios Nºs. 066 e 067/2022 da Secretaria Municipal de Saúde e do Ofício 
Nº. 005/2022 da APAE. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não 
havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 
sete de março de dois mil e vinte e dois, 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 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia sete de março do ano de dois mil e vinte e dois, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem os 
vereadores, com exceção do Vereador Edmar Tavares. 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 do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 061, 062 e 063/2022. A 
seguir, o Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 013/2022, de 
autoria da Mesa Diretora, que “Autoriza abertura de dotação orçamentária específica 
para celebração de convênio entre a Câmara Municipal de Paraguaçu e a Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG determina abertura de crédito adicional 
especial e dá outras providências” e das Indicações: Nº. 076/2022 do Vereador Luiz 
Antônio Correia e Nºs. 077 a 080/2022 do Vereador Ruan Bressane Correa. 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 dos Ofícios Nºs. 051 e 052/2022 da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura. Na sequência, a Ordem do Dia. Votação do 
Requerimento de Urgência Especial Nº. 018/2022 dos Vereadores André Romão 
Nasser, Claudiney Gonçalves Camargo e Matias Ebeneser Villa Fonseca. Em votação, 
é aprovado por unanimidade. Isto posto, Votação em Turno Único do Projeto de Lei 
Nº. 008/2022, de autoria da Vereadora Angela Maria Prado Mignacca, que “Dispõe 
sobre a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito do Poder Legislativo Municipal do 
Município de Paraguaçu/MG e dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 
013/2022, de autoria da Mesa Diretora, que “Autoriza abertura de dotação orçamentária 
específica para celebração de convênio entre a Câmara Municipal de Paraguaçu e a 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG determina abertura de 
crédito adicional especial e dá outras providências”. O Senhor Presidente requer que o 
Vereador André Romão Nasser, Relator Especial e da Comissão de Justiça, Finanças, 
Orçamento e Redação Final, faça a leitura dos seus pareceres. Finalizada, os projetos 
são colocados em discussão. Fazem uso da palavra para manifestação todos os 
vereadores. Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do 
artigo 253, do Regimento Interno, 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 março de dois mil e vinte e 
dois, 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 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia quatorze de março do ano de dois mil e vinte e dois, 
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 do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 064, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 086, 
088 e 089/2022. A seguir, o Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 
014/2022, de autoria do Vereador Matias Ebeneser Villa Fonseca, que “Dá 
denominação à via pública e define a sua extensão e dá outras providências”; dos 
Requerimentos: Nºs. 019 e 023/2022 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 
020/2022 da Vereadora Angela Maria Prado Mignacca, Nº. 021/2022 do Vereador Luiz 
Antônio Correia e Nº. 022/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso; das 
Indicações: Nºs. 081 a 086/2022 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 
087 a 096/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso; e da Moção: Nº. 
004/2022 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 aprovadas por unanimidade. A 
continuar, a Ordem do Dia. Votação do Requerimento de Urgência Especial Nº. 
026/2022 dos Vereadores André Romão Nasser, Claudiney Gonçalves Camargo e 
Matias Ebeneser Villa Fonseca. Em votação, é aprovado por unanimidade. Isto posto, 
Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 011/2022, de autoria do Executivo, que 
“Dispõe sobre a desafetação e concessão de direito real de uso de imóvel pertencente 
a municipalidade para a Empresa Moda do Terno – Confecções e Comércio de Roupas 
Ltda-ME e dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 012/2022, de autoria do 
Executivo, que “Dispõe sobre a desafetação e concessão de direito real de uso de 
imóvel pertencente a municipalidade para a Empresa Uniart Indústria e Comércio de 
Roupas e Enxovais Eireli-EPP e dá outras providências”. O Senhor Presidente requer 
que os Vereadores André Romão Nasser e Matias Ebeneser Villa Fonseca, Relatores 
da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, faça as leituras dos 
seus pareceres. Finalizada, os projetos são colocados em discussão. Fazem uso da 
palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação nominal, 
de acordo com o inciso II, do § 3º, do artigo 253, do Regimento Interno, os projetos são 
aprovados por unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais e são 
registrados votos de agradecimento a todos que contribuíram para a realização da 
Semana da Mulher. 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 março de dois mil e vinte e dois, 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 

 
Ângela M. Prado Mignacca 1ªSecretária 

 
Claudiney G. Camargo 2º Secretário 
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ATA DA 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

Às dezenove horas do dia vinte e um de março do ano de dois mil e vinte e dois, 
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 Luiz Antônio Correia relata inúmeros trabalhos já realizados na área 
da saúde. A seguir, o Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 
016/2022, de autoria do Vereador Matias Ebeneser Villa Fonseca, que “Dispõe sobre 
política pública municipal para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares” e do Projeto de Lei Nº. 
017/2022, de autoria do Vereador Luiz Antônio Correia, que “Dispõe sobre a criação do 
Memorial em homenagem às vítimas fatais da Covid-19, no âmbito do Município de 
Paraguaçu”; dos Requerimentos: Nºs. 025 e 031/2022 da Vereadora Angela Maria 
Prado Mignacca e Nºs. 027 a 030/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso; 
e das Indicações: Nºs. 097 a 103/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso. 
Em discussão os requerimentos e as indicações, fazem uso da palavra para 
manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em votação, são aprovadas por 
unanimidade. A continuar, o Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 091/2022 
da Secretaria Municipal de Saúde e do Ofício Nº. 066/2022 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 vinte e oito de 
março de dois mil e vinte e dois, 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 

 
 

Ângela M. Prado Mignacca 
 1ªSecretária 

 
 

Claudiney G. Camargo  
2º Secretário 
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ATA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e oito de março do ano de dois mil e vinte e dois, 
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. O Vereador 
Ruan Bressane Correa faz uso da palavra e discorre sobre a greve dos professores. Na 
sequência, a Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso narra o trabalho brilhante que 
tem sido desempenhado pela Polícia Militar do município de Paraguaçu, Minas Gerais. 
A continuar, o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 
033/2022 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 034/2022 do Vereador 
Matias Ebeneser Villa Fonseca, Nº. 035/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis 
Cardoso e Nº. 036/2022 do Vereador Ruan Bressane Correa; das Indicações: Nº. 
104/2022 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 105 a 110/2022 da 
Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso e Nºs. 111 a 113/2022 do Vereador Ruan 
Bressane Correa; e das Moções: Nº. 005/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis 
Cardoso e Nº. 006/2022 do Vereador Ruan Bressane Correa. Em discussão os 
requerimentos, as indicações e as moções, 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 Nº. 097/2022 da Secretaria 
Municipal de Saúde. Isto posto, a Ordem do Dia. Votação do Requerimento de 
Urgência Especial Nº. 037/2022 dos Vereadores André Romão Nasser, Edmar Tavares 
e Matias Ebeneser Villa Fonseca. Em votação, é aprovado por unanimidade. Na 
sequência, Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 014/2022, de autoria do 
Vereador Matias Ebeneser Villa Fonseca, que “Dá denominação à via pública e define 
a sua extensão e dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 016/2022, de autoria 
do Vereador Matias Ebeneser Villa Fonseca, que “Dispõe sobre política pública 
municipal para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares”. O Senhor Presidente requer 
que o Vereador André Romão Nasser, Relator da Comissão de Justiça, Finanças, 
Orçamento e Redação Final, faça as leituras dos seus pareceres. Finalizada, os 
projetos são colocados em discussão. Fazem uso da palavra para manifestação todos 
os vereadores. Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, 
do artigo 253, do Regimento Interno, os projetos são aprovados por unanimidade. Ato 
contínuo passa-se as Considerações Finais onde é registrada a entrega da Moção da 
Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso ao Tenente Josdag Pedreira Oliveira, 
comandante da Polícia Militar em Paraguaçu/MG.  
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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 
quatro de abril de dois mil e vinte e dois, 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 

 
 

Ângela Maria Prado Mignacca  
1ªSecretária 

 
 

Claudiney Gonçalves Camargo  
2º Secretário 
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ATA DA 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

Às dezenove horas do dia quatro de abril do ano de dois mil e vinte e dois, 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. O Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo narra toda situação difícil que o município vem passando em 
virtude do surto da Dengue, e pede a todos que façam a sua parte no combate a 
doença. A seguir o Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 102, 119, 120, 
121, 122, 123, 124 e 125/2022. A continuar, o Expediente dos Vereadores: Leitura do 
Projeto de Lei Nº. 018/2022, de autoria da Vereadora Angela Maria Prado Mignacca, 
que “Dá denominação à ESF do Bairro Costa do Sol e dá outras providências”; dos 
Requerimentos: Nº. 038/2022 do Vereador Matias Ebeneser Villa Fonseca, Nº. 
039/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso e Nº. 040/2022 do Vereador 
Claudiney Gonçalves Camargo; das Indicações: Nºs. 114 a 124/2022 da Vereadora 
Vitória Aparecida Regis Cardoso, Nº. 125/2022 do Vereador Claudiney Gonçalves 
Camargo, e Nº. 126/2022 da Vereadora Angela Maria Prado Mignacca; e da Moção: 
Nº. 007/2022 da Vereadora Angela Maria Prado Mignacca. Em discussão os 
requerimentos, as indicações e a moção, fazem uso da palavra para manifestação 
todos os Vereadores. Posteriormente em votação, são aprovadas por unanimidade. 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 abril de dois mil e vinte e dois, 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 

 
 

Ângela Maria Prado Mignacca  
1ªSecretária 

 
 

Claudiney Gonçalves Camargo  
2º Secretário 
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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

Às dezenove horas do dia onze de abril do ano de dois mil e vinte e dois, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem os 
vereadores, com exceção do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo. 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. O Vereador Ruan Bressane Correa narra todo o 
excelente trabalho que vem sendo realizado pelo Executivo e Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: 
Nºs. 041 e 042/2022 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 043/2022 da 
Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso e Nº. 044/2022 do Vereador Luiz Antônio 
Correia; das Indicações: Nº. 127/2022 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, 
Nºs. 128 a 131/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso, Nºs. 132 e 
133/2022 do Vereador Edmar Tavares e Nºs. 134 e 135/2022 do Vereador Ruan 
Bressane Correa; e da Moção: Nº. 008/2022 do Vereador Matias Ebeneser Villa 
Fonseca. Em discussão os requerimentos, as indicações e a moção, fazem uso da 
palavra para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em votação, são 
aprovadas por unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais e o 
senhor presidente entrega o balancete do mês de março de dois mil e vinte e dois aos 
vereadores. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e 
ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada 
no dia dezoito de abril de dois mil e vinte e dois, 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 

 
 

Ângela Maria Prado Mignacca  
1ªSecretária 

 
 

Claudiney Gonçalves Camargo  
2º Secretário 
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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia dezoito de abril do ano de dois mil e vinte e dois, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem os 
vereadores, com exceção do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo. 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 do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 141 a 
149/2022, do Projeto de Lei Nº. 019/2022, que “Dispõe sobre medidas permanentes 
de prevenção contra a dengue e dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 
020/2022, que “Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei 
Orçamentária do Município de Paraguaçu/MG para o exercício de 2023 e dá outras 
providências”. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: 
Nºs. 045 e 046/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso; e das Indicações: 
Nºs. 136 a 143/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso. Em discussão os 
requerimentos e as indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos os 
Vereadores. Posteriormente em votação, são aprovadas por unanimidade. Isto posto, a 
Ordem do Dia. Votação do Requerimento de Urgência Especial Nº. 047/2022 dos 
Vereadores André Romão Nasser, Edmar Tavares e Matias Ebeneser Villa Fonseca. 
Em votação, é aprovado por unanimidade. Na sequência, Votação em Turno Único do 
Projeto de Lei Nº. 019/2022, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre medidas 
permanentes de prevenção contra a dengue e dá outras providências”. O Senhor 
Presidente requer que o Vereador Matias Ebeneser Villa Fonseca, Relator Especial, 
faça a leitura do seu parecer. Finalizada, o projeto é colocado em discussão. Fazem 
uso da palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação 
nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do artigo 253, do Regimento Interno, o 
projeto é aprovado por unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais. 
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 abril de dois mil e vinte e dois, 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 

 
 

Ângela Maria Prado Mignacca  
1ªSecretária 

 
 

Claudiney Gonçalves Camargo  
2º Secretário 
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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e cinco de abril do ano de dois mil e vinte e dois, 
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. 021/2022, de autoria do Vereador Matias 
Fonseca, que “Dá denominação de “Distrito Industrial José de Oliveira Alves – Zé da 
Feira” ao Novo Distrito Industrial de Paraguaçu/MG e dá outras providências; dos 
Requerimentos: Nºs. 048, 049 e 051/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis 
Cardoso; das Indicações: Nºs. 144 a 147/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis 
Cardoso; e da Moção: Nº. 009/2022 do Vereador Wander Tavares Santos. Em 
discussão os requerimentos, as indicações e a moção, fazem uso da palavra para 
manifestação todos os Vereadores. Posteriormente em votação, são aprovadas por 
unanimidade. Isto posto, o Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 143/2022 da 
Secretaria Municipal de Saúde. 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 maio de dois mil e vinte e dois, 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 
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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia dois de maio do ano de dois mil e vinte e dois, 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 do Executivo: Leitura do 
Projeto de Lei Complementar Nº. 001/2022, que “Acrescenta dispositivos à Lei 
Complementar N. 051/2022 e dá outras providências”, do Projeto de Lei Nº. 022/2022, 
que “Ratifica e faz ingressar no ordenamento jurídico do Município de Paraguaçu/MG o 
contrato de consórcio público e o estatuto social do consórcio intermunicipal de 
saneamento básico do Sul de Minas Gerais – CISAB SUL” e do Projeto de Lei Nº. 
023/2022, que “Altera valores de subvenções sociais, contribuições e auxílios 
financeiros no exercício de 2022 às organizações da sociedade civil que especifica e 
dá outras providências”. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura dos 
Requerimentos: Nºs. 052 e 053/2022 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 
054/2022 da Vereadora Angela Maria Prado Mignacca, Nº. 055/2022 do Vereador 
André Romão Nasser e Nº. 056/2022 dos Vereadores André Romão Nasser e 
Claudiney Gonçalves Camargo; e das Indicações: Nºs. 148 a 152/2022 do Vereador 
Ruan Bressane Correa, Nº. 153/2022 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e 
Nºs. 154 a 158/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso. Em discussão os 
requerimentos e as indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos os 
Vereadores. Posteriormente em votação, são aprovadas por unanimidade. Isto posto, a 
Ordem do Dia. Votação do Projeto de Lei Nº. 018/2022, de autoria da Vereadora 
Angela Maria Prado Mignacca, que “Dá denominação à ESF do bairro Costa do Sol e 
dá outras providências”. O Senhor Presidente requer que o Vereador André Romão 
Nasser, Relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, faça a 
leitura do seu parecer. Finalizada, o projeto é colocado em discussão. Fazem uso da 
palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação nominal, 
de acordo com o inciso II, do § 3º, do artigo 253, do Regimento Interno, o projeto é 
aprovado por unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais. 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 maio de dois mil e vinte e dois, 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 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia nove de maio do ano de dois mil e vinte e dois, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem os 
vereadores, com exceção do Vereador Wander Tavares Santos. 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 do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 193, 194 e 
198/2022, Projeto de Lei Nº. 024/2022, que “Acrescenta dispositivo à Lei Municipal Nº. 
1.964, de 12 de maio de 2006, para conceder gratificação a título de responsabilidade 
técnica a nutricionista e dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 025/2022, que 
“Altera a Lei Nº. 2.546, de 28 de dezembro de 2021 (Lei do Plano Plurianual) que 
dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025, altera a Lei 2.515, de 
23 de julho de 2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) que dispõe sobre as diretrizes 
para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022, inclui ação e autoriza a 
abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2022”. A seguir o 
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 057/2022 do Vereador 
Edmar Tavares e Nºs. 058 e 059/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso; 
e das Indicações: Nºs. 159 a 163/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso 
e Nºs. 164 a 166/2022 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão os 
requerimentos e as indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos os 
Vereadores. Posteriormente em votação, são aprovadas por unanimidade. A continuar 
o Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício N. 092/2022 da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura. Isto posto, a Ordem do Dia. Votação do Requerimento de 
Urgência Especial Nº. 060/2022 dos Vereadores André Romão Nasser, Edmar Tavares 
e Matias Ebeneser Villa Fonseca. Em votação, é aprovado por unanimidade. Na 
sequência, votação em Primero Turno do Projeto de Lei Complementar Nº. 001/2022, 
de autoria do Executivo, que “Acrescenta dispositivos à Lei Complementar N. 051/2022 
e dá outras providências” e votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 023/2022, 
de autoria do Executivo, que “Altera valores de subvenções sociais, contribuições e 
auxílios financeiros no exercício de 2022 às organizações da sociedade civil que 
especifica e dá outras providências”. O Senhor Presidente requer que o Vereador 
Matias Ebeneser Villa Fonseca, Relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento 
e Redação Final, faça a leitura dos seus pareceres. Finalizadas, os projetos são 
colocados em discussão. Fazem uso da palavra para manifestação todos os 
vereadores. Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do 
artigo 253, do Regimento Interno, os projetos são aprovados por unanimidade. Ato 
contínuo passa-se as Considerações Finais e o senhor presidente entrega o 
balancete do mês de abril de dois mil e vinte e dois aos vereadores.  
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Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a reunião e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 
dezesseis de maio de dois mil e vinte e dois, 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 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia dezesseis de maio do ano de dois mil e vinte e dois, 
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. Os 
Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo e Luiz Antônio Correia narram inúmeras 
situações de equívocos e falhas que vem acontecendo no setor da Saúde, e 
consequentemente, prejudicando muito o andamento de vários procedimentos. A 
seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 061/2022 do 
Vereador Matias Ebeneser Villa Fonseca, Nºs. 062 a 068 e 070/2022 da Vereadora 
Vitória Aparecida Regis Cardoso, Nº. 069/2022 do Vereador Edmar Tavares e Nº. 
071/2022 do Vereador Luiz Antônio Correia; das Indicações: Nºs. 167 a 170/2022 do 
Vereador Ruan Bressane Correa, Nºs. 171 a 176/2022 da Vereadora Vitória Aparecida 
Regis Cardoso e Nº. 177/2022 do Vereador Edmar Tavares; e da Moção: Nº. 010/2022 
do Vereador Luiz Antônio Correia. Em discussão os requerimentos, as indicações e a 
moção, fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. Posteriormente 
em votação, são aprovados por unanimidade. A continuar, o Expediente de Terceiros: 
Leitura do Ofício Nº. 140/2022 da Secretaria Municipal de Saúde. Ato contínuo passa-
se as Considerações Finais e o senhor presidente convida todos os vereadores e os 
munícipes a participarem da audiência pública, sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, que será realizada no dia trinta de maio de dois mil e vinte e dois, às 
dezenove horas e quinze minutos, na sede da Câmara Municipal de Paraguaçu/MG. 
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 maio de dois mil e vinte e dois, 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 

 
 

Ângela Maria Prado Mignacca  
1ªSecretária 

 
 

Claudiney Gonçalves Camargo  
2º Secretário 
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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e três de maio do ano de dois mil e vinte e dois, 
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 do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 209, 210, 211, 218, 219, 221, 222 e 223/2022. A 
seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 072 e 
073/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso, Nº. 075/2022 da Comissão 
de Educação, Saúde, Cultura e Meio Ambiente e Nº. 076/2022 do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo; e das Indicações: Nºs. 178 a 181/2022 da Vereadora Vitória 
Aparecida Regis Cardoso, Nº. 182/2022 do Vereador Ruan Bressane Correa e Nº. 
183/2022 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão os requerimentos 
e as indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. 
Posteriormente em votação, são aprovadas por unanimidade. Isto posto, a Ordem do 
Dia. Votação do Requerimento de Urgência Especial Nº. 077/2022 dos Vereadores 
André Romão Nasser, Edmar Tavares e Matias Ebeneser Villa Fonseca. Em votação, é 
aprovado por unanimidade. Na sequência, votação em Turno Único do Projeto de Lei 
Nº. 025/2022, de autoria do Executivo, que “Altera a Lei Nº. 2.546, de 28 de dezembro 
de 2021 (Lei do Plano Plurianual) que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 
de 2022 a 2025, altera a Lei 2.515, de 23 de julho de 2021 (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2022, inclui ação e autoriza a abertura de crédito especial no 
orçamento do exercício financeiro de 2022” e do Projeto de Lei Nº. 022/2022, de 
autoria do Executivo, que “Ratifica e faz ingressar no ordenamento jurídico do 
Município de Paraguaçu/MG o contrato de consórcio público e o estatuto social do 
consórcio intermunicipal de saneamento básico do Sul de Minas Gerais – CISAB SUL”. 
O Senhor Presidente requer que o Vereador Matias Ebeneser Villa Fonseca, Relator da 
Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, faça a leitura dos seus 
pareceres. Finalizadas, os projetos são colocados em discussão. Fazem uso da 
palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação nominal, 
de acordo com o inciso II, do § 3º, do artigo 253, do Regimento Interno, os projetos são 
aprovados por unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais. Não 
havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a reunião e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 
trinta de maio de dois mil e vinte e dois, 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 
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Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 
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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia trinta de maio do ano de dois mil e vinte e dois, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem os 
vereadores, com exceção da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva. 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 do Executivo: Leitura do Projeto de 
Lei Nº. 026/2022, que “Dispõe sobre alteração de vencimentos de cargos e altera a 
tabela do anexo I da Lei Municipal Nº. 1.664 de 28/12/1999 e dá outras providências”. 
A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura das Indicações: Nºs. 184 a 191/2022 
da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso. 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 do 
Ofício Nº. 011/2022 da FHOP (Fundação Hospitalar de Paraguaçu/MG). Isto posto, a 
Ordem do Dia. Votação em Segundo Turno do Projeto de Lei Complementar Nº. 
001/2022, de autoria do Executivo, que “Acrescenta dispositivos à Lei Complementar 
N. 051/2022 e dá outras providências”. O Senhor Presidente juntamente com o plenário 
dispensa a leitura do parecer, já realizada na votação em primeiro turno. O projeto é 
colocado em discussão. Fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. 
Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do artigo 253, 
do Regimento Interno, o projeto é aprovado por unanimidade. Ato contínuo passa-se as 
Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra 
a reunião e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que 
será realizada no dia seis de junho de dois mil e vinte e dois, 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 
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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia seis de junho do ano de dois mil e vinte e dois, 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: O Secretário 
Municipal de Saúde, Anderson Mazzeu, faz a saudação inicial aos Edis e se coloca a 
disposição. Na sequência, faz uso da palavra para manifestação todos os Vereadores. 
A continuar, o Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 233, 236, 237, 238, 
239, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249 e 250/2022; do Projeto de Lei Nº. 
027/2022, que “Autoriza o Município de Paraguaçu a desafetar imóvel urbano de sua 
propriedade, para fins de permuta, e dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 
028/2022, que “Dá denominação de ‘Praça Conselheiro Wagner dos Santos’ a praça 
situada no bairro Nova Paraguaçu, define sua extensão e dá outras providências”. A 
seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de Emenda Aditiva Nº. 
001/2022, ao Projeto de Lei Nº. 020/2022, que “Estabelece as diretrizes a serem 
observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município de Paraguaçu/MG para o 
exercício de 2023 e dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora; dos 
Requerimentos: Nº. 078/2022 do Vereador Matias Ebeneser Villa Fonseca e Nº. 079 
da Mesa Diretora; e da Indicação Nº. 192/2022 da Vereadora Ângela Maria Prado 
Mignacca. Em discussão os requerimentos e a indicação, 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 N. 109/2022 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Isto posto, a Ordem do Dia. Votação 
do Requerimento de Urgência Especial Nº. 080/2022 dos Vereadores André Romão 
Nasser, Edmar Tavares e Matias Ebeneser Villa Fonseca. Em votação, é aprovado por 
unanimidade. Na sequência, votação em Primero Turno do Projeto de Emenda 
Aditiva Nº. 001/2022, ao Projeto de Lei Nº. 020/2022, de autoria da Mesa Diretora, 
que “Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária 
do Município de Paraguaçu/MG para o exercício de 2023 e dá outras providências” e 
do Projeto de Lei Nº. 020/2022, de autoria do Executivo, que “Estabelece as diretrizes 
a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município de 
Paraguaçu/MG para o exercício de 2023 e dá outras providências”. E, votação em 
Turno Único do Projeto de Lei Nº. 021/2022, de autoria do Vereador Matias Fonseca, 
que “Dá denominação de “Distrito Industrial José de Oliveira Alves – Zé da Feira” ao 
Novo Distrito Industrial de Paraguaçu/MG e dá outras providências” e do Projeto de 
Lei Nº. 026/2022, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre alteração de vencimentos 
de cargos e altera a tabela do anexo I da Lei Municipal Nº. 1.664 de 28/12/1999 e dá 
outras providências”. O Senhor Presidente requer que os Vereadores, Matias Ebeneser 
Villa Fonseca e André Romão Nasser, Relatores da Comissão de Justiça, Finanças, 
Orçamento e Redação Final, façam as leituras dos seus pareceres. Finalizadas, os 
projetos são colocados em discussão. Fazem uso da palavra para manifestação todos 
os vereadores. Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, 
do artigo 253, do Regimento Interno, os projetos são aprovados por unanimidade.  
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Ato contínuo passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o 
senhor presidente encerra a reunião e ficam os vereadores convocados para a próxima 
reunião ordinária, que será realizada no dia treze de junho de dois mil e vinte e dois, 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 
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Angela Maria Prado Mignacca 
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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia treze de junho do ano de dois mil e vinte e dois, 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: O Diretor da FHOP 
(Fundação Hospitalar de Paraguaçu/MG), Leoni Belini de Azevedo, faz a saudação 
inicial aos Edis, discorre brevemente sobre o trabalho desempenhado até os dias de 
hoje no Hospital e se coloca a disposição. Na sequência, faz uso da palavra para 
manifestação todos os Vereadores. A continuar, o Expediente dos Vereadores: 
Leitura do Projeto de Lei Nº. 029/2022, de autoria do Vereador Ruan Bressane 
Correa, que “Institui o Programa Bolsa Atleta e dá outras providências”. Isto posto, a 
Ordem do Dia. Votação do Requerimento de Urgência Especial Nº. 081/2022 dos 
Vereadores André Romão Nasser, Edmar Tavares e Matias Ebeneser Villa Fonseca. 
Em votação, é aprovado por unanimidade. Na sequência, votação em turno único do 
Projeto de Lei Nº. 024/2022, de autoria do Executivo, que “Acrescenta dispositivo à Lei 
Municipal Nº. 1.964, de 12 de maio de 2006, para conceder gratificação a título de 
responsabilidade técnica à nutricionista e dá outras providências”. O Senhor Presidente 
requer que o Vereador, André Romão Nasser, Relator da Comissão de Justiça, 
Finanças, Orçamento e Redação Final, faça a leitura do seu parecer. Finalizada, o 
projeto é colocado em discussão. Faz uso da palavra para manifestação todos os 
vereadores. Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do 
artigo 253, do Regimento Interno, o projeto é aprovado por unanimidade. Ato contínuo 
passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor 
presidente encerra a reunião e ficam os vereadores convocados para a próxima 
reunião ordinária, que será realizada no dia vinte de junho de dois mil e vinte e dois, 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 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte de junho do ano de dois mil e vinte e dois, 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. O Secretário 
Municipal de Educação e Cultura, Jivanildo de Paula Gonçalves, faz a saudação inicial 
aos Edis, discorre brevemente sobre o trabalho desempenhado até os dias de hoje na 
sua pasta e se coloca a disposição. Na sequência, faz uso da palavra para 
manifestação todos os Vereadores. A continuar, o Expediente do Executivo: Leitura 
dos Ofícios Nºs. 259, 260, 264, 265, 266, 267 e 268/2022. Na sequência, o 
Expediente dos Vereadores: Leitura das Indicações Nºs. 193 a 201/2022 da 
Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva. Em discussão as indicações, faz 
uso da palavra para manifestação somente a própria Vereadora. Posteriormente em 
votação, são aprovadas por unanimidade. Isto posto, a Ordem do Dia. Votação do 
Requerimento de Urgência Especial Nº. 082/2022 dos Vereadores André Romão 
Nasser, Edmar Tavares e Matias Ebeneser Villa Fonseca. Em votação, é aprovado por 
unanimidade. Na sequência, votação em turno único do Projeto de Lei Nº. 027/2022, 
de autoria do Executivo, que “Autoriza o Município de Paraguaçu a desafetar imóvel 
urbano de sua propriedade, para fins de permuta, e dá outras providências”. O Senhor 
Presidente requer que o Vereador Matias Ebeneser Villa Fonseca, Relator da 
Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, faça a leitura do seu 
parecer. Finalizada, o projeto é colocado em discussão. Faz uso da palavra para 
manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação nominal, de acordo 
com o inciso II, do § 3º, do artigo 253, do Regimento Interno, o projeto é aprovado por 
unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais 
nada a tratar, o senhor presidente encerra a reunião e ficam os vereadores convocados 
para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia vinte e sete de junho de 
dois mil e vinte e dois, 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 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e sete de junho do ano de dois mil e vinte e dois, 
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 do 
Executivo: Leitura do Substitutivo ao Projeto de Lei Nº. 028/2022, que “Dá 
denominação de ‘Praça Conselheiro Wagner dos Santos’ a praça situada no bairro 
jardim floresta, define a sua extensão e dá outras providências”, do Projeto de Lei Nº. 
031/2022, que “Autoriza o Executivo Municipal a cumprir acordo firmado em processo 
judicial e autoriza a transferência de bens imóveis desafetados do patrimônio público 
municipal” e do Projeto de Lei Nº. 032/2022, que “Altera valores de subvenções 
sociais, contribuições e auxílios financeiros no exercício de 2022 às organizações da 
sociedade civil que especifica e dá outras providências”. A seguir o Expediente dos 
Vereadores: Leitura do Projeto de Emenda Aditiva Nº. 002/2022, ao Projeto de Lei 
Nº. 020/2022, de autoria da Mesa Diretora e Corregedor, que “Acrescenta dispositivos 
ao Projeto de Lei Nº. 020/2022, que ‘Estabelece as diretrizes a serem observadas na 
elaboração da Lei Orçamentária do Município de Paraguaçu/MG para o exercício de 
2023 e dá outras providências’”, do Projeto de Emenda Aditiva Nº. 003/2022, ao 
Projeto de Lei Nº. 020/2022, de autoria do Vereador Matias Fonseca, que “Acrescenta 
dispositivo ao Projeto de Lei Nº. 020/2022, que ‘Estabelece as diretrizes a serem 
observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município de Paraguaçu/MG para o 
exercício de 2023 e dá outras providências’” e do Projeto de Lei Nº. 030/2022, de 
autoria da Vereadora Vitória Silva, que “Institui a Semana Municipal do Trânsito em 
Paraguaçu/MG, e dá outras providências”; dos Requerimentos: Nºs. 083 e 084/2022 
do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 085, 086 e 087/2022 da Vereadora 
Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva; e das Indicações: Nº. 202/2022 do 
Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 203 a 206/2022 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 continuar, a Ordem do Dia. Votação do 
Requerimento de Urgência Especial Nº. 088/2022 dos Vereadores André Romão 
Nasser, Edmar Tavares e Matias Ebeneser Villa Fonseca. Em votação, é aprovado por 
unanimidade. Na sequência, Votação em Segundo Turno do Projeto de Emenda 
Aditiva Nº. 001/2022, ao Projeto de Lei Nº. 020/2022, de autoria da Mesa Diretora e 
Corregedor, que “Acrescenta dispositivos ao Projeto de Lei Nº. 020/2022, que 
‘Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do 
Município de Paraguaçu/MG para o exercício de 2023 e dá outras providências”’, do 
Projeto de Emenda Aditiva Nº. 002/2022, ao Projeto de Lei Nº. 020/2022, de autoria 
da Mesa Diretora e Corregedor, que “Acrescenta dispositivos ao Projeto de Lei Nº. 
020/2022, que ‘Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei 
Orçamentária do Município de Paraguaçu/MG para o exercício de 2023 e dá outras 
providências’”, do Projeto de Emenda Aditiva Nº. 003/2022, ao Projeto de Lei Nº. 
020/2022, de autoria do Vereador Matias Fonseca, que “Acrescenta dispositivo ao 
Projeto de Lei Nº. 020/2022, que ‘Estabelece as diretrizes a serem observadas na 
elaboração da Lei Orçamentária do Município de Paraguaçu/MG para o exercício de 
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2023 e dá outras providências’” e do Projeto de Lei Nº. 020/2022, de autoria do 
Executivo, que “Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei 
Orçamentária do Município de Paraguaçu/MG para o exercício de 2023 e dá outras 
providências”. E, votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 032/2022, de autoria 
do Executivo, que “Altera valores de subvenções sociais, contribuições e auxílios 
financeiros no exercício de 2022 às organizações da sociedade civil que especifica e 
dá outras providências”. O Senhor Presidente requer que os Vereadores, Matias 
Ebeneser Villa Fonseca e André Romão Nasser, Relatores Especiais e da Comissão 
de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, façam as leituras dos seus 
pareceres. Finalizadas, os projetos são colocados em discussão. Fazem uso da 
palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação nominal, 
de acordo com o inciso II, do § 3º, do artigo 253, do Regimento Interno, os projetos são 
aprovados por unanimidade. Ato contínuo passa-se as Considerações Finais. Não 
havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a reunião e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 
primeiro de agosto de dois mil e vinte e dois, 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 03ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às dezessete horas do dia vinte e um de julho do ano de dois mil e vinte e dois, 
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 Ordem do Dia. Votação 
em Turno Único do PROJETO DE LEI Nº. 033/2022, 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 designa como relator especial, o Vereador André Romão 
Nasser, e requer que o mesmo apresente e faça a leitura do seu parecer. Isto posto, o 
projeto é colocado em discussão. Posteriormente em votação nominal, de acordo com 
o inciso II, do § 3º, do artigo 253, do Regimento Interno, o projeto é aprovado por 
unanimidade. Ato continuo, 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 agosto de dois 
mil e vinte e dois, 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 

 
 

Ângela Maria Prado Mignacca 
1ª Secretária 

 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 
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ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia primeiro de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, 
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 do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 310, 311, 312 e 314/2022 e do Projeto de Lei Nº. 
034/2022, que “Altera valores de subvenções sociais, contribuições e auxílios 
financeiros no exercício de 2022 às organizações da sociedade civil que especifica e 
dá outras providências”. A seguir, a Ordem do Dia. Votação do Requerimento de 
Urgência Especial Nº. 0889/2022 dos Vereadores André Romão Nasser, Edmar 
Tavares e Matias Ebeneser Villa Fonseca. Em votação, é aprovado por unanimidade. 
Na sequência, Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 034/2022, de autoria 
do Executivo, que “Altera valores de subvenções sociais, contribuições e auxílios 
financeiros no exercício de 2022 às organizações da sociedade civil que especifica e 
dá outras providências”. O Senhor Presidente requer que o Vereador Matias Ebeneser 
Villa Fonseca, Relator Especial, faça a leitura do seu parecer. Finalizada, o projeto é 
colocado em discussão. Fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. 
Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do artigo 253, 
do Regimento Interno, o projeto é aprovado por unanimidade. Ato contínuo passa-se as 
Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra 
a reunião e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que 
será realizada no dia oito de agosto de dois mil e vinte e dois, 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 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia oito de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, 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 do Executivo: Leitura do 
Projeto de Lei Nº. 036/2022, que “Altera valores de subvenções sociais, contribuições 
e auxílios financeiros no exercício de 2022 às organizações da sociedade civil que 
especifica e dá outras providências”. A seguir, o Expediente dos Vereadores: Leitura 
do Projeto de Lei Nº. 035/2022, de autoria do Vereador Matias Ebeneser Villa 
Fonseca, que “Dispõe sobre a adaptação de brinquedos para portadores de deficiência 
física nas escolas, praças e parques públicos e privados para a promoção de 
acessibilidade no município de Paraguaçu, Minas Gerais, e dá outras providências”; 
dos Requerimentos: Nºs. 090 a 092/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis 
Cardoso da Silva, Nºs. 093 a 095/2022 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e 
Nºs. 096 a 102/2022 dos Vereadores André Romão Nasser, Angela Maria Prado 
Mignacca, Claudiney Gonçalves Camargo, Edmar Tavares e Luiz Antônio Correia; e 
das Indicações: Nºs. 207 a 217/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso 
da Silva, Nº. 218/2022 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nº. 219/2022 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, com exceção do Requerimento Nº. 090/2022, que é 
aprovado por seis votos dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo, Vitória 
Aparecida Regis Cardoso da Silva, Matias Ebeneser Villa Fonseca, André Romão 
Nasser, Edmar Tavares e Ruan Bressane Correa, contra três votos dos Vereadores 
Luiz Antônio Correia, Angela Maria Prado Mignacca e Wander Tavares Santos; e da 
Indicação Nº. 214/2022 que é aprovada por seis votos dos Vereadores Claudiney 
Gonçalves Camargo, Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva, Matias Ebeneser Villa 
Fonseca, André Romão Nasser, Edmar Tavares e Ruan Bressane Correa, contra três 
votos dos Vereadores Luiz Antônio Correia, Angela Maria Prado Mignacca e Wander 
Tavares Santos. A continuar, a Ordem do Dia. Votação do Requerimento de Urgência 
Especial Nº. 104/2022 dos Vereadores André Romão Nasser, Edmar Tavares e 
Claudiney Gonçalves Camargo. Em votação, é aprovado por unanimidade. Na 
sequência, Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 036/2022, que “Altera 
valores de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros no exercício de 
2022 às organizações da sociedade civil que especifica e dá outras providências” e da 
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO PODER LEGISLATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 
2023. O Senhor Presidente requer que o Vereador André Romão Nasser, Relator 
Especial, faça a leitura do seu parecer. Finalizada, o projeto e a proposta orçamentária 
são colocados em discussão. Fazem uso da palavra para manifestação todos os 
vereadores. Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do 
artigo 253, do Regimento Interno, o projeto e a proposta orçamentária são aprovados 
por unanimidade.  
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Ato contínuo passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o 
senhor presidente encerra a reunião e ficam os vereadores convocados para a próxima 
reunião ordinária, que será realizada no dia quinze de agosto de dois mil e vinte e dois, 
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 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia quinze de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, 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 agradece inúmeras melhoras que foram 
realizadas na área da saúde. A continuar, o Expediente do Executivo: Leitura dos 
Ofícios Nºs. 361, 362, 363, 364 e 365/2022. A seguir, o Expediente dos Vereadores: 
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo Nº. 001/2022, de autoria da Mesa Diretora, 
que “Concede o título de Cidadão Honorário do Município de Paraguaçu ao Sr. Marco 
Antônio de Oliveira Junior”, do Projeto de Decreto Legislativo Nº. 002/2022, de 
autoria da Mesa Diretora, que “Concede o título de Cidadão Honorário do Município de 
Paraguaçu ao Ten. Josdag Pedreira Oliveira” e do Projeto de Lei Nº. 037/2022, de 
autoria da Mesa Diretora, que “Declara de utilidade pública municipal a associação 
denominada ‘CDA – Centro de Desenvolvimento do Autista’, e dá outras providências”; 
dos Requerimentos: Nºs. 103, 105, 106, 111, 112 e 113/2022 dos Vereadores André 
Romão Nasser, Angela Maria Prado Mignacca, Claudiney Gonçalves Camargo, Edmar 
Tavares e Luiz Antônio Correia, Nºs. 107 a 109/2022 do Vereador Ruan Bressane 
Correa e Nº. 110/2022 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e das Indicações: 
Nºs. 220 a 230/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva e Nºs. 231 
e 232/2022 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, com exceção das 
Indicações Nºs. 229 e 230/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva 
que são reprovadas por unanimidade. Na sequência, o Expediente de Terceiros: 
Leitura do Ofício Nº. 064/2022 do Centro Social Juvenato e do Ofício Nº. 249/2022 da 
Secretaria Municipal de Saúde. Isto posto, a Ordem do Dia. Votação em Turno Único 
do Projeto de Lei Nº. 031/2022, que “Autoriza o Executivo Municipal a cumprir acordo 
firmado em processo judicial e autoriza a transferência de bens imóveis desafetados do 
patrimônio público municipal”. O Senhor Presidente requer que o Vereador Matias 
Ebeneser Villa Fonseca, Relator Especial, faça a leitura do seu parecer. Finalizada, o 
projeto é colocados em discussão. Fazem uso da palavra para manifestação todos os 
vereadores. Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do 
artigo 253, do Regimento Interno, o projeto é aprovado por unanimidade. Ato contínuo 
passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor 
presidente encerra a reunião e ficam os vereadores convocados para a próxima 
reunião ordinária, que será realizada no dia vinte e dois de agosto de dois mil e vinte e 
dois, 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 M. Prado Mignacca 1ªSecretária Claudiney G. Camargo 2º Secretário 
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ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia vinte e dois de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, 
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. 114/2022 dos Vereadores André Romão 
Nasser, Angela Maria Prado Mignacca, Claudiney Gonçalves Camargo, Edmar Tavares 
e Luiz Antônio Correia e Nº. 115/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso 
da Silva; e das Indicações: Nºs. 233 e 234/2022 do Vereador Matias Ebeneser Villa 
Fonseca, Nºs. 235 a 239/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva 
e Nº. 240/2022 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, com exceção da 
Indicação Nº. 237/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva que é 
reprovada por unanimidade. Na sequência, o Expediente de Terceiros: Leitura da 
correspondência da Cosagua. Isto posto, a Ordem do Dia. Votação em Turno Único 
do Projeto de Lei Nº. 043/2022, de autoria do Executivo, que “Altera a Lei Nº. 2.546, 
de 28 de dezembro de 2021 (Lei do Plano Plurianual) que dispõe sobre o Plano 
Plurianual para o período de 2022 a 2025, altera a Lei Nº. 2.515, de 23 de julho de 
2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) que dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022 e autoriza abertura de crédito 
suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022” e do Substitutivo Nº. 
001/2022, ao Projeto de Lei Nº. 028/2022, de autoria do Executivo, que “Dá 
denominação de ‘Praça Conselheiro Wagner dos Santos’ a praça situada no bairro 
jardim floresta, define a sua extensão e dá outras providências”. O Senhor Presidente 
requer que os Vereadores André Romão Nasser, Relator Especial, e Matias Ebeneser 
Villa Fonseca, Relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, 
façam as leituras dos seus pareceres. Finalizada, os projetos são colocados em 
discussão. Fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. 
Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do artigo 253, 
do Regimento Interno, os projetos são aprovados por unanimidade. Ato contínuo 
passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor 
presidente encerra a reunião 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 e 
dois, 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 M. Prado Mignacca 
1ªSecretária 

Claudiney G. Camargo  
2º Secretário 
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ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia trinta e um de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, 
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 do 
Executivo: Leitura do Ofício Nº. 370/2022 e dos Projetos de Leis Nºs.:  038/2022, que 
“Altera valores de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros no exercício 
de 2022 às organizações da sociedade civil que especifica e dá outras providências”, 
Nº. 039/2022, que “Dá denominação às vias públicas do loteamento Jardim Floresta, 
define sua extensão e dá outras providências”, Nº. 040/2022, que “Autoriza a 
participação do município de Paraguaçu/MG no consórcio intermunicipal multifinalitário 
dos municípios da ALAGO – CIMLAGO e dá outras providências”, Nº. 041/2022, que 
“Altera a Lei Nº. 2.546, de 28 de dezembro de 2021 (Lei do Plano Plurianual) que 
dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025, altera a Lei Nº. 2.515, 
de 23 de julho de 2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) que dispõe sobre as diretrizes 
para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022 e autoriza a abertura de 
crédito suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022” e Nº. 042/2022, que 
“Ratifica o protocolo de intenções e termo aditivo do consórcio intermunicipal para o 
desenvolvimento regional sustentável - CIDERSU”. A seguir, o Expediente dos 
Vereadores: Leitura do Requerimento Nº. 116/2022 dos Vereadores Ruan Bressane 
Correa, Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva e Matias Ebeneser Villa Fonseca; e 
das Indicações: Nº. 241/2022 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 242 a 
247/2022 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. Isto posto, a 
Ordem do Dia. Votação do Requerimento de Urgência Especial N. 117/2022 dos 
Vereadores André Romão Nasser, Edmar Tavares e Matias Ebeneser Villa Fonseca. 
Em votação, é aprovado por unanimidade. Na sequência, Votação em Turno Único do 
Projeto de Lei Nº. 042/2022, que “Ratifica o protocolo de intenções e termo aditivo do 
consórcio intermunicipal para o desenvolvimento regional sustentável - CIDERSU” e do 
Projeto de Lei Nº. 017/2022, de autoria do Vereador Luiz Antônio Correia, que “Dispõe 
sobre a criação do memorial em homenagem às vítimas fatais da Covid-19, no âmbito 
do município de Paraguaçu/MG”. O Senhor Presidente requer que os Vereadores 
Matias Ebeneser Villa Fonseca, Relator Especial, e André Romão Nasser, Relator da 
Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, façam as leituras dos 
seus pareceres. Finalizada, os projetos são colocados em discussão. Fazem uso da 
palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação nominal, 
de acordo com o inciso II, do § 3º, do artigo 253, do Regimento Interno, os projetos são 
aprovados por unanimidade.  
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Ato contínuo passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o 
senhor presidente encerra a reunião e ficam os vereadores convocados para a próxima 
reunião ordinária, que será realizada no dia cinco de setembro de dois mil e vinte e 
dois, 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 M. Prado Mignacca 
1ªSecretária 

Claudiney G. Camargo  
2º Secretário 
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ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 
Às dezenove horas do dia cinco de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 do Executivo: Leitura do 
Projeto de Lei Nº. 044/2022, que “Estima a receita e fixa a despesa do Município de 
Paraguaçu, Estado de Minas Gerais para o exercício financeiro de 2023 e dá outras 
providências”. A seguir, o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos 
Nºs. 118 e 119/2022 da Vereadora Vitória Aparecida Regis Cardoso da Silva; e das 
Indicações: Nºs. 248 a 251/2022 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 continuar, o Expediente de Terceiros: Leitura da correspondência do 
Subsecretário de Administração do Governo do Estado de Minas Gerais, Senhor Silas 
Fagundes de Carvalho. Isto posto, a Ordem do Dia. Votação do Requerimento de 
Urgência Especial N. 120/2022 dos Vereadores André Romão Nasser, Edmar Tavares 
e Matias Ebeneser Villa Fonseca. Em votação, é aprovado por unanimidade. Na 
sequência, Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 038/2022, de autoria do 
Executivo, que “Altera valores de subvenções sociais, contribuições e auxílios 
financeiros no exercício de 2022 às organizações da sociedade civil que especifica e 
dá outras providências”, do Projeto de Lei Nº. 039/2022, de autoria do Executivo, que 
“Dá denominação às vias públicas do loteamento Jardim Floresta, define sua extensão 
e dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 040/2022, de autoria do Executivo, 
que “Autoriza a participação do município de Paraguaçu/MG no consórcio 
intermunicipal multifinalitário dos municípios da ALAGO – CIMLAGO e dá outras 
providências”. O Senhor Presidente requer que os Vereadores Matias Ebeneser Villa 
Fonseca e André Romão Nasser, Relatores da Comissão de Justiça, Finanças, 
Orçamento e Redação Final, façam as leituras dos seus pareceres. Finalizada, os 
projetos são colocados em discussão. Fazem uso da palavra para manifestação todos 
os vereadores. Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, 
do artigo 253, do Regimento Interno, os projetos são aprovados por unanimidade. Ato 
contínuo passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o 
senhor presidente encerra a reunião e ficam os vereadores convocados para a próxima 
reunião ordinária, que será realizada no dia doze de setembro de dois mil e vinte e 
dois, 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 M. Prado Mignacca 
1ªSecretária 

Claudiney G. Camargo  
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