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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, 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. 001/2016, de autoria do Executivo, que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal abrir Crédito Especial Adicional e dá outras providências” e do 
PROJETO DE LEI Nº. 002/2016, de autoria do Executivo, que “Concede revisão geral 
e anual das remunerações dos servidores públicos municipais e dá outras 
providências” e em Primeiro Turno do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 
001/2016, de autoria do Executivo, que “Cria cargos na Classe de Agente de 
Desenvolvimento Infantil e dá outras providências”. Considerando se tratar de normas 
que não contam com os seus respectivos pareceres, o senhor presidente designa, 
como relatores especiais, os Vereadores José Maria Ramos (PROJETO DE LEI Nº. 
002/2016) e José Rafael de Souza (PROJETO DE LEI Nº. 001/2016 e PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR Nº. 001/2016), concedendo-lhes o prazo regimental para 
confecção dos pareceres, de acordo com o artigo 194, do Regimento Interno. Dessa 
forma, o senhor presidente suspende para a sessão. Retomada a reunião, o senhor 
presidente requer dos relatores especiais a leitura dos seus respectivos 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 art. 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 02 (dois) de fevereiro de 
2016 (dois mil e dezesseis), às 15:00h (quinze) 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, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem os 
vereadores, com exceção do Vereador Rafael da Quadra. O Vereador José Rafael de 
Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
ressalvas. Inicia-se a pauta com a Ordem do Dia. Votação em Turno Único do  
PROJETO DE LEI Nº. 004/2016, de autoria do Executivo, que “Autoriza a Outorga do 
aeródromo, do complexo aeroportuário e a Concessão de Direito Real de Uso de Bem 
Público e dá outras providências”. Considerando se tratar de norma que não conta com 
o seu respectivo parecer, o senhor presidente designa, como relator especial, o 
Vereador José Maria Ramos, concedendo-lhe o prazo regimental para confecção do 
parecer, de acordo com o artigo 194, do Regimento Interno. Dessa forma, o senhor 
presidente suspende para a sessão. Retomada a reunião, o senhor presidente requer 
do relator especial a leitura do seu respectivo 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 art. 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 02 (dois) de fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis), às 15:00h 
(quinze) 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, será assinada pelos membros que compõem a Mesa 
Diretora. 
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ATA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia dois de fevereiro ano de dois mil e dezesseis, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura do Projeto de Lei Nº. 003/2016, que “Autoriza o Poder Executivo a 
promover o cancelamento de débito de natureza tributária de pequeno valor, e dá 
outras providências”. Na seqüência o Expediente dos Vereadores: Leitura dos 
Requerimentos: Nºs. 001 a 003/2016 do Vereador José Rafael de Souza, Nºs. 004 a 
007/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 
008 e 009/2016 do Vereador Selmo José Silva; e da Indicação: Nº. 001/2016 do 
Vereador Francis Feliciano Santos. Em discussão, os requerimentos e a indicação, 
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 
11 (onze) de fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis). As discussões na íntegra desta 
sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta 
Casa. Presentes no recinto diversas pessoas da comunidade, lavrei a presente ata, 
que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros que compõem a 
Mesa Diretora. 
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ATA DA 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia onze de fevereiro ano de dois mil e dezesseis, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios: Nºs. 044, 053, 054 e 055/2016. Na seqüência o 
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 010 e 011/2016 do 
Vereador Selmo José Silva. Em discussão os requerimentos, fazem uso da palavra 
para manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação, são aprovados 
por unanimidade. Isto posto, segue com a Tribuna Livre. O senhor presidente, convida 
a Senhora Rosinha da Silveira, Coordenadora do Setor de Vigilância Epidemiológica, 
para fazer uso da palavra e discorrer sobre o trabalho desenvolvido por esse setor. 
Finalizada a fala da Coordenadora, fazem uso da palavra todos os vereadores. 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 16 (dezesseis) de fevereiro de 2016 (dois 
mil e dezesseis). 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, será assinada pelos membros que compõem a Mesa 
Diretora. 
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ATA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia dezesseis de fevereiro ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 012 a 015/2016 do 
Vereador Selmo José Silva e Nºs. 016 e 017/2016 do Vereador José Rafael de Souza; 
das Indicações: Nºs. 002 a 007, 026 e 027/2016 do Vereador José Rafael de Souza, 
Nºs. 008 a 025/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e Teté; e das Moções: Nºs. 001 
a 008/2016 dos Vereadores José Maria Ramos e Joaquim Alaerte Gonçalves. 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. 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 23 (vinte e três) de 
fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis). 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, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte e três de fevereiro ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente do Executivo: Leitura do Projeto de Lei Nº. 005/2016, que “Autoriza o 
Poder Executivo Municipal abrir crédito especial suplementar e dá outras providências” 
e dos Ofícios Nºs. 063 a 067/2016. Na sequência o Expediente dos Vereadores: 
Leitura do Projeto de Lei Nº. 006/2016, de autoria do Vereador José Rafael de Souza, 
que “Declara, de Utilidade Pública Municipal, a Associação do Circuito Turístico Lago 
de Furnas – ACILAGO e dá outras providências”; dos Requerimentos: Nºs. 018 a 
022/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 
023/2016 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nº. 024/2016 do Vereador Claudiney 
Gonçalves Camargo e Nº. 025/2016 do Vereador José Rafael de Souza; das 
Indicações: Nºs. 028 a 030/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney 
Gonçalves Camargo, Nº. 031/2016 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nºs. 032 e 
037/2016 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 033 a 036 e 038/2016 do 
Vereador José Rafael de Souza; e das Moções: Nº. 009/2016 do Vereador Rafael da 
Quadra e Nº. 010/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra, Nildo Antonio de Paiva e 
Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão os requerimentos, as indicações e as 
moções, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente 
em votação, são aprovados por unanimidade. Isto posto, o Expediente de Terceiros: 
Leitura dos Ofícios: Nº. 050/2016 do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Nº. 
015/2016 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação e Nº. 
030/2016 do Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes. A seguir, a Ordem do Dia: 
Votação em Segundo Turno do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 001/2016, 
de autoria do Executivo, que “Cria cargos na Classe de Agente de Desenvolvimento 
Infantil e dá outras providências”. O senhor presidente coloca o projeto em discussão. 
Fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente em 
votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do art. 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 
01 (primeiro) de março de 2016 (dois mil e dezesseis). 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, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia primeiro de março ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente do Executivo: Leitura do Projeto de Lei Nº. 007/2016, que “Fica o Poder 
Executivo Municipal autorizado a associar-se ao Consórcio Público para o 
Desenvolvimento do Café – CONCAFÉ, autoriza abertura de crédito especial adicional 
e dá outras providências”, dos Ofícios Nºs. 089 a 098/2016 e do Ofício S/N. Na 
sequência o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 026 a 028 
e 032/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 
029 a 031/2016 do Vereador José Rafael de Souza; e das Indicações: Nº. 039/2016 
do Vereador José Maria Ramos, Nºs. 040 a 051/2016 dos Vereadores Rafael da 
Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão os requerimentos e as 
indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. 
Posteriormente em votação, são aprovados por unanimidade. A seguir, a Ordem do 
Dia: Votação em Turno Único do Veto ao PROJETO DE LEI Nº. 002/2016, de autoria 
do Executivo, que “Concede revisão geral e anual das remunerações dos servidores 
públicos municipais, e dá outras providências”. O senhor presidente requer do relator 
da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, Vereador José Rafael 
de Souza que faça a leitura do seu parecer. Isto posta, o projeto é colocado em 
discussão. Fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. 
Posteriormente em votação secreta, de acordo com o inciso 3, do § 7º, do art. 253, do 
Regimento Interno, o Veto ao PROJETO DE LEI Nº. 002/2016 é rejeitado por seis 
votos contra três votos a favor do acolhimento. 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 08 (oito) de março de 2016 (dois mil e dezesseis). 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, será 
assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 

 
 

Marlon José Tomé 
Presidente 

 
 
 
 
 

Nildo Antonio de Paiva 
Vice-Presidente 

 
 
 

José Rafael de Souza 
1º Secretário 

 
 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 

 

 

 

 

 

 



 8 

ATA DA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia oito de março ano de dois mil e dezesseis, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 103 a 116/2016 e dos Projetos des Leis: Nº. 
008/2016, que “Concede Isenção Tributária de Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) para viabilizar a implantação de Programa Habitacional dos 
Governos Federal, Estadual e Municipal e dá outras providências” e Nº. 011/2016, que 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial para subvenção a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE e dá outras providências”. Na 
sequência o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Projetos des Leis: Nº. 009/2016, 
de autoria da Mesa Diretora, que “Concede a revisão geral anual aos agentes políticos 
do Município de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais” e Nº. 010/2016, de autoria da 
Mesa Diretora, que “Concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores do 
Poder Legislativo Municipal”; dos Requerimento: Nº. 033/2016 do Vereador Selmo 
José Silva; das Indicações: Nºs. 052 a 054/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e 
Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 055 a 057/2016 do Vereador José Rafael de 
Souza e Nº. 058/2016 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e das Moções: Nº. 
011/2016 do Vereador José Maria Ramos e Nºs. 012 e 013/2016 do Vereador Rafael da 
Quadra. 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 continuar o Expediente de Terceiros: Leitura dos 
Ofícios: Nºs. 059 e 076/2016 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Nº. 
004/2016 do Lar Criança Feliz, Nº. 003/2016 Secretaria Municipal de Saúde, Nº. 
001/2016 da Cosagua e Nº. 155/2016 do Governo do Estado de Minas Gerais; e do 
Convite do Executivo. A seguir, a Ordem do Dia: Votação e Encaminhamento do 
Requerimento de Urgência Especial Nº. 034/2016 dos Vereadores José Rafael de 
Souza, Claudiney Gonçalves Camargo e Nildo Antonio de Paiva. Em votação, o 
requerimento é aprovado por unanimidade. Isto posto, Votação em Turno Único do 
Projeto de Lei Nº. 005/2016, de autoria do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal abrir crédito especial suplementar e dá outras providências” e do Projeto de 
Lei Nº. 006/2016, de autoria do Vereador José Rafael de Souza, que “Declara, de 
Utilidade Pública Municipal, a Associação do Circuito Turístico Lago de Furnas – 
ACILAGO e dá outras providências”. O senhor presidente requer dos relatores da 
Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, Vereadores José Rafael 
de Souza e Selmo José Silva, que façam à leitura dos seus pareceres. Finalizada a 
apresentação dos pareceres, 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 art. 253, do Regimento Interno, os projetos são 
aprovados por unanimidade. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais.  
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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 15 
(quinze) de março de 2016 (dois mil e dezesseis). 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, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia quinze de março ano de dois mil e dezesseis, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 120 a 127, 129, 131 a 135 e 137/2016 e do Projeto 
de Lei Nº. 012/2016, que “Autoriza a retificação do Convênio com a Aliança Brasileira 
de Assistência Social e Educacional – ABASE e dá outras providências”. Na sequência 
o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 035 dos Vereadores 
Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 036/2016 dos Vereadores 
Francis Feliciano Santos, Selmo José Silva e Joaquim Alaerte Gonçalves, Nºs. 037 e 
038/2016 do Vereador José Rafael de Souza e Nºs. 039, 040 e 041/2016 do Vereador 
Selmo José Silva; e das Indicações: Nºs. 059 a 061 e 064 a 066/2016 dos Vereadores 
Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 062 e 063/2016 do Vereador 
Selmo José 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 em Turno Único do 
Projeto de Lei Nº. 009/2016, que “Concede a revisão geral anual aos agentes políticos 
do Município de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais” e Projeto de Lei Nº. 010/2016, 
que “Concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo 
Municipal”, ambos de autoria da Mesa Diretora. O senhor presidente requer do relator 
da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, Vereador Selmo José 
Silva, que faça à leitura dos seus pareceres. Finalizada a apresentação dos pareceres, 
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 art. 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 22 (vinte e dois) de março de 2016 (dois 
mil e dezesseis). 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, será assinada pelos membros que compõem a Mesa 
Diretora. 

 
 

Marlon José Tomé 
Presidente 

 
 
 
 
 

Nildo Antonio de Paiva 
Vice-Presidente 

 
 
 

José Rafael de Souza 
1º Secretário 

 
 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 
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ATA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte e dois de março ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna 
Livre. Com a palavra o Senhor Francisco de Paula Vitor Alves discorre sobre o 
Consórcio Público para o Desenvolvimento do Café – CONCAFÉ. Finalizada a 
explanação, os Vereadores fazem uso da palavra para manifestação. A seguir com o 
Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 143, 145 e 146/2016, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei Nº. 008/2016, que “Concede Isenção Tributária de 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para viabilizar a implantação de 
Programa Habitacional dos Governos Federal, Estadual e Municipal e dá outras 
providências” e do Substitutivo ao Projeto de Lei Nº. 012/2016, que “Autoriza a 
retificação do Convênio com a Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional – 
ABASE e dá outras providências”, ambos de autoria do Executivo. A continuar o 
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 042/2016 do Vereador 
Nildo Antonio de Paiva, Nºs. 043 a 049/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e 
Claudiney Gonçalves Camargo. Na sequência, a Ordem do Dia: Votação e 
encaminhamento do Requerimento de Urgência Especial Nº. 053/2016 dos Vereadores 
José Rafael de Souza, Rafael da Quadra e Nildo Antonio de Paiva. Em votação é 
aprovado por unanimidade. Isto posto, Votação em Turno Único do Substitutivo ao 
Projeto de Lei Nº. 012/2016, que “Autoriza a retificação do Convênio com a Aliança 
Brasileira de Assistência Social e Educacional – ABASE e dá outras providências”, do  
Projeto de Lei Nº. 007/2016, que “Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
associar-se ao Consórcio Público para o Desenvolvimento do Café – CONCAFÉ, 
autoriza abertura de crédito especial adicional e dá outras providências”.   Projeto de 
Lei Nº. 011/2016, de autoria do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal 
abrir crédito especial para subvenção a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
– APAE e dá outras providências”. O senhor presidente requer dos relatores 
Vereadores José Maria Ramos, Selmo José Silva e José Rafael de Souza, que façam à 
leitura dos seus pareceres. Finalizada a apresentação dos pareceres, 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 
art. 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 29 (vinte e nove) de março de 2016 (dois 
mil e dezesseis). 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, será assinada pelos membros que compõem a Mesa 
Diretora. 

Marlon José Tomé 
Presidente 

Nildo Antonio de Paiva 
Vice-Presidente 

 
 

José Rafael de Souza - 1º Secretário 

 
Claudiney G. Camargo - 2º Secretário 
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ATA DA 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte e nove de março ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 147, 158 e 159/2016 e dos Projetos 
des Leis: Nº. 014/2016, que “Dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção 
Municipal – SIM, e os procedimentos de inspeção sanitária de estabelecimentos que 
produzam bebidas e alimentos de consumo humano e origem animal e vegetal e dá 
outras providências” e Nº. 015/2016, que “Fica o Poder Executivo Municipal autorizado 
a associar-se ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Rural – CIDRUS, 
autoriza abertura de crédito especial adicional e dá outras providências”. Na sequência 
o Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 013/2016, de autoria dos 
Vereadores Francis Feliciano Santos e José Rafael de Souza, que “Nomeia via pública 
situada no Loteamento denominado Jatobá e formaliza nomeação de vias públicas 
situadas nos bairros Jardim Silveira e Santa Terezinha II, ambos no município de 
Paraguaçu e redefine extensões”; dos Requerimentos: Nºs. 050, 054, 055 e 056/2016 
do Vereador José Rafael de Souza, Nº. 052/2016 do Vereador Selmo José Silva, Nº. 
057/2016 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nºs. 058 e 059/2016 do Vereador Rafael 
da Quadra e Nº. 060/2016 do Vereador Francis Feliciano Santos (Os Requerimentos 
Nºs. 051 e 059/2016 foram retirados pelos autores e o Nº. 058/2016 estava repetido); 
das Indicações: Nºs. 067, 068, 077, 078 e 079/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra 
e Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 069 a 074/2016 e 080 a 084/2016 do Vereador 
José Rafael de Souza, Nº. 075/2016 do Vereador Selmo José Silva, Nº. 085/2016 dos 
Vereadores Nildo Antonio de Paiva e Rafael da Quadra, Nº. 086/2016 do Vereador 
Rafael da Quadra, Nº. 087/2016 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo e Nº. 088 
dos Vereadores Joaquim Alaerte Gonçalves, Francis Feliciano Santos e Selmo José 
Silva; e das Moções: Nºs. 014 a 021/2016 e 023 a 025/2016 dos Vereadores José 
Maria Ramos e Joaquim Alaerte Gonçalves, Nº. 022/2016 do Vereador Nildo Antonio 
de Paiva e Nºs. 026 e 027/2016 do Vereador José Rafael de Souza. 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. 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 05 (cinco) de abril de 2016 (dois mil e 
dezesseis). 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, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 

 
Marlon José Tomé 

Presidente 

 
 
 
 

Nildo Antonio de Paiva 
Vice-Presidente 

 
 

José Rafael de Souza 
1º Secretário 

 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 
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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia cinco de abril ano de dois mil e dezesseis, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna Livre. 
Conforme convite enviado pela Mesa Diretora, o Presidente Marlon José Tomé convida 
o Senhor Sandro Adauto Palhão e a Senhorita Gilmara Aparecida de Carvalho para 
fazerem uso da Tribuna e discorrer a respeito da 7ª Festa do Marolo. Finalizada a 
explanação, os vereadores fazem uso da palavra para manifestação. A continuar o 
Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 163, 164, 167, 170 e 171/2016 e 
S/N - 2016 e do Projeto de Lei: Nº. 016/2016, que “Autoriza o Poder Executivo abrir 
crédito especial adicional e dá outras providências”. Na sequência o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 061/2016 do Vereador Nildo Antonio de 
Paiva, Nº. 062/2016 do Vereador Selmo José Silva e Nºs. 063, 064 e 065/2016 do 
Vereador Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão os 
requerimentos, 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 12 (doze) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis). 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, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
 
 

 
Marlon José Tomé 

Presidente 

 
 
 
 

Nildo Antonio de Paiva 
Vice-Presidente 

 
 
 
 

José Rafael de Souza 
1º Secretário 

 
 
 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia doze de abril ano de dois mil e dezesseis, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 176 e 177/2016. Na sequência o Expediente dos 
Vereadores: Leitura do Projeto de Resolução Nº. 001/2016, de autoria da Mesa 
Diretora, que “Dispõe sobre a realização da 1ª Gincana Municipal do Saber pela Escola 
do Legislativo, da Câmara Municipal de Paraguaçu/MG” e do Projeto de Lei 
Complementar Nº. 003/2016, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre a 
Estrutura Administrativa Organizacional, o Plano de Cargos e Vencimentos, cria os 
cargos de Provimento Efetivo, Cargos de Comissão, Cargos de Função de Confiança 
da Câmara Municipal de Paraguaçu, e dá outras providências”; dos Requerimentos: 
Nºs. 066 a 070, 074, 075 e 076/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney 
Gonçalves Camargo, Nº. 071/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e Nildo Antonio 
de Paiva, Nº. 072/2016 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nº. 073/2016 do Vereador 
Selmo José Silva e Nºs. 077 a 081/2016 do Vereador José Rafael de Souza; e das 
Indicações: Nºs. 089 a 092/2016 do Vereador José Rafael de Souza, Nº. 093/2016 dos 
Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo e Nº. 101/2016 dos 
Vereadores Rafael da Quadra, Nildo Antonio de Paiva e Claudiney Gonçalves 
Camargo. Em discussão os requerimentos e as indicações, fazem uso da palavra para 
manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação, são aprovados por 
unanimidade. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais e o senhor presidente 
entrega aos vereadores cópias do balancete do mês de março de dois mil e dezesseis. 
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 19 
(dezenove) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis). 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, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 
 
 

 
Marlon José Tomé 

Presidente 
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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia dezenove de abril ano de dois mil e dezesseis, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 194, 196 e 200/2016 e do Projeto de Lei Nº. 
017/2016, que “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 
2017 do Município de Paraguaçu e dá outras providências”. Na sequência o 
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 082 e 083/2016 dos 
Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo; das Indicações: Nºs. 
094 a 098, 102 a 108/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves 
Camargo, Nºs. 099 e 109/2016 do Vereador Nildo Antonio de Paiva e Nº. 100/2016 dos 
Vereadores Rafael da Quadra, Nildo Antonio de Paiva e Claudiney Gonçalves 
Camargo; e das Moções: Nº. 027/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney 
Gonçalves Camargo, Nº. 028/2016 dos Vereadores José Maria Ramos e Joaquim 
Alaerte Gonçalves e Nº. 029/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra, José Maria 
Ramos e Joaquim Alaerte Gonçalves. 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. A continuar o 
Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nºs. 040 e 042/2016 da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Nº. 2360/2016 do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais, Nº. 066/2016 do Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais, Nº. 051/2016 do DNIT e Nºs. 010, 034 e 044 da Secretaria Municipal de 
Saúde; do Convite da Liga Operária de Paraguaçu; e das Correspondências: Executivo 
e Comissão Organizadora da Festa do Marolo e do Ministério dos Transportes. A 
seguir, a Ordem do Dia: Votação e Encaminhamento do Requerimento de Urgência 
Especial Nº. 084/2016 dos Vereadores José Rafael de Souza, Claudiney Gonçalves 
Camargo, José Maria Ramos e Nildo Antonio de Paiva. Em votação, o requerimento é 
aprovado por unanimidade. Isto posto, Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 
014/2016, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre a constituição do Serviço de 
Inspeção Municipal – SIM, e os procedimentos de inspeção sanitária de 
estabelecimentos que produzam bebidas e alimentos de consumo humano e origem 
animal e vegetal e dá outras providências”, do Projeto de Lei Nº. 015/2016, de autoria 
Executivo, que “Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a associar-se ao 
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Rural – CIDRUS, autoriza abertura de 
crédito especial adicional e dá outras providências”, do Projeto de Lei Nº. 016/2016, 
de autoria do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito 
especial adicional e dá outras providências” e do Projeto de Resolução Nº. 001/2016, 
de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre a realização da 1ª Gincana Municipal 
do Saber pela Escola do Legislativo, da Câmara Municipal de Paraguaçu/MG”. O 
senhor presidente requer dos relatores da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento 
e Redação Final, Vereadores José Rafael de Souza e Selmo José Silva, que façam à 
leitura dos seus pareceres. Finalizada a apresentação dos pareceres, os projetos são 
colocados em discussão. Fazem uso da palavra para manifestação todos os 
vereadores.  
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Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso III, do § 3º, do art. 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 26 (vinte e seis) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis). 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, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte e seis de abril ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 019/2016, de autoria dos 
Vereadores Selmo José Silva e Joaquim Alaerte Gonçalves, que “Dá denominação a 
Unidade Básica de Saúde que especifica e dá outras providências”; dos 
Requerimentos: Nºs. 085 e 086 do Vereador Selmo José Silva, Nº. 087/2016 dos 
Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 088 e 089/2016 
do Vereador José Rafael de Souza; e das Indicações: Nºs. 111, 113, 115, 120 e 
121/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 
112, 114, 117, 118, 119, 122, 123 e 124/2016 do Vereador José Rafael de Souza; e 
das Moções: Nº. 030/2016 do Vereador Selmo José Silva e Nº. 031/2016 do Vereador 
José Rafael de Souza. 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. 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 
03 (três) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis). 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, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia três de maio ano de dois mil e dezesseis, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Tribuna Livre. O 
senhor presidente convida os Senhores Carlos Magno de Mesquita e Irai Cássio, 
engenheiros agrônomos da Emater, para fazer uso do expediente, os quais irão 
discorrer sobre o Relatório Anual de Atividades do ano de dois mil e quinze. Finalizada 
a explanação, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. A 
continuar o Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 206 e 212/2016. A 
seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura do Requerimento Nº. 090/2016 do 
Vereador Selmo José Silva e da Indicação Nº. 125/2016 dos Vereadores Rafael da 
Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão o requerimento e a indicação, 
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 
10 (dez) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis). 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, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia dez de maio do ano de dois mil e dezesseis, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura do Ofício Nº. 219/2016. Na sequência o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 091, 092 e 095/2016 do Vereador 
Selmo José Silva; e Nºs. 093 e 094/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e 
Claudiney Gonçalves Camargo; das Indicações: Nºs. 126 a 130, 136 e 137/2016 dos 
Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 131 a 134, 138 e 
139/2016 do Vereador José Rafael de Souza e Nº. 135/2016 do Vereador Selmo José 
Silva; e da Moção: Nº. 032/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney 
Gonçalves Camargo. Em discussão os requerimentos, as indicações e as moção, 
fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente em 
votação, são aprovados por unanimidade. A continuar a Ordem do Dia: Votação em 
Turno Único do Projeto de Lei Nº. 020/2016, de autoria dos Vereadores Rafael da 
Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, que “Dá denominação a vias públicas do 
Município de Paraguaçu, especificamente situadas no Loteamento denominado Jatobá, 
e dá outras providências”. O senhor presidente requer do relator da Comissão de 
Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, Vereador Selmo José Silva, que faça à 
leitura do seu parecer. Finalizada a apresentação do parecer, o projeto é colocado em 
discussão. Fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. 
Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso III, do § 3º, do art. 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 17 (dezessete) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis). 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, será 
assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia dezessete de maio do ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 231, 232 e 233/2016. Na sequência 
o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 096, 97 e 098/2016 
dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo; das Indicações: 
Nºs. 140 e 141/2016 do Vereador Selmo José Silva e Nºs. 142 a 147/2016 dos 
Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo (Indicação Nº. 
144/2016 foi retirada pelos autores); e da Moção: Nº. 033/2016 do Vereador Selmo 
José 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. A continuar o Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício 
Nº. 2722/2016 do Ministério Público Eleitoral, Correspondência Nº. 1919/2016 da Oi 
Telemar e Convite da Unifenas/Alfenas. Isto posto a Ordem do Dia: Encaminhamento 
e Votação do Requerimento de Urgência Especial Nº. 099/2016 dos Vereadores José 
Rafael de Souza, Claudiney Gonçalves Camargo e Francis Feliciano Santos. Em 
votação é aprovado por unanimidade. Na sequência, Votação em Turno Único do 
Projeto de Lei Nº. 013/2016, de autoria dos Vereadores José Rafael de Souza e 
Francis Feliciano Santos, que “Nomeia via pública situada no Loteamento denominado 
Jatobá e formaliza nomeação de vias públicas situadas nos bairros Jardim Silveira e 
Santa Terezinha II, ambos no município de Paraguaçu e redefine extensões”. O senhor 
presidente requer do relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação 
Final, Vereador Selmo José Silva, que faça à leitura do seu parecer. Finalizada a 
apresentação do parecer, o projeto é colocado em discussão. Fazem uso da palavra 
para manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação nominal, de 
acordo com o inciso III, do § 3º, do art. 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 abril de dois mil e dezesseis 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 24 
(vinte e quatro) de maio de 2016 (dois mil e dezesseis). 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, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 

 
 

Marlon José Tomé 
Presidente 

 
 
 
 
 

Nildo Antonio de Paiva 
Vice-Presidente 

 
 
 

José Rafael de Souza 
1º Secretário 

 
 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 

 



 21 

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte e quatro de maio do ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 243 e 244/2016. Na sequência o 
Expediente dos Vereadores: Leitura do Requerimento: Nº. 100/2016 do Vereador 
Selmo José Silva; e das Indicações: Nºs. 148 a 155/2016 dos Vereadores Rafael da 
Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 156 a 159/2016 do Vereador José 
Rafael de Souza e Nº. 160/2016 do Vereador Selmo José 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 continuar 
o Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nº. 097/2016 do DNIT, Nº. 242/2016 
da Secretaria Municipal de Administração e Nºs. 159, 195, 211, 220 e 240/2016 da 
Secretaria Municipal de Obras. Isto posto a Ordem do Dia: Votação em Turno Único 
do Projeto de Lei Nº. 019/2016, de autoria dos Vereadores Selmo José Silva e 
Joaquim Alaerte Gonçalves, que “Dá denominação a Unidade Básica de Saúde que 
Especifica e dá outras providências”. O senhor presidente requer do relator da 
Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, Vereador José Rafael de 
Souza, que faça à leitura do seu parecer. Finalizada a apresentação do parecer, o 
projeto é colocado em discussão. Fazem uso da palavra para manifestação todos os 
vereadores. Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso III, do § 3º, do 
art. 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 31 (trinta e um) de maio de 2016 (dois mil e 
dezesseis). 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, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia trinta e um de maio do ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente do Executivo: Leitura do Projeto de Lei Nº. 021/2016, que “Altera o § 1º 
do inciso I, bem como o § 1º do inciso II, ambos do artigo 74, da Lei Municipal Nº. 
1.911, de 07 de abril de 2005, com redação dada por força da Lei Municipal Nº. 2.221, 
de 23 de outubro de 2013, e dá outras providências”. Na sequência o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 101/2016 do Vereador Selmo José Silva 
e Nº. 102/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo; 
das Indicações: Nºs. 161 a 168/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney 
Gonçalves Camargo, Nºs. 169 e 170/2016 do Vereador Selmo José Silva e Nºs. 171, 
172 e 173/2016 do Vereador José Rafael de Souza; e da Moção: Nº. 034/2016 do 
Vereador Marlon José Tomé. 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: Nº. 035/2016 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Nº. 
014/2016 da Secretaria Municipal de Saúde/Epidemiologia, Nº. 221/2016 da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Nº. 150/2016 da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, Nº. 007/2016 do Setor de Contabilidade do 
Executivo, Nº. 010/2016 do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de 
Paraguaçu/MG e Nºs. 002 e 130/2016 da Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a 
tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a 
próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 07 (sete) de junho de 2016 (dois 
mil e dezesseis). 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, será assinada pelos membros que compõem a Mesa 
Diretora. 
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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia dois de junho do ano de dois mil e dezesseis, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Ordem do Dia. 
Votação em Turno Único do SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº. 022/2016, de 
autoria do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial 
adicional e dá outras providências”. Considerando se tratar de norma que não conta 
com o seu respectivo parecer, o senhor presidente designa, como relator especial, o 
Vereador José Rafael de Souza, concedendo-lhe o prazo regimental para confecção do 
parecer, de acordo com o artigo 194, do Regimento Interno. Dessa forma, o senhor 
presidente suspende a sessão. Retomada a reunião, o senhor presidente requer do 
relator especial a leitura do seu respectivo 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 art. 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 07 (sete) de junho de 2016 (dois mil e dezesseis), às 15:00h (quinze) 
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, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
 
 
 

Marlon José Tomé   
Presidente 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nildo Antonio de Paiva  
Vice-Presidente 

 
 

José Rafael de Souza 
1º Secretário 

 
 

Claudiney Gonçalves Camargo 
2º Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia sete de junho do ano de dois mil e dezesseis, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura do Ofício Nº. 250/2016. Na sequência o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 103/2016 do Vereador Nildo Antonio de 
Paiva, Nºs. 104 e 105/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves 
Camargo e Nº. 106/2016 do Vereador Selmo José Silva; e das Indicações: Nº. 
174/2016 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nºs. 175 a 179/2016 dos Vereadores 
Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo e Nº. 180/2016 dos Vereadores 
Rafael da Quadra, Francis Feliciano Santos, Nildo Antonio de Paiva e Claudiney 
Gonçalves Camargo. Em discussão os requerimentos e as indicações, fazem uso da 
palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação, são 
aprovados por unanimidade. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não 
havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 14 
(quatorze) de junho de 2016 (dois mil e dezesseis). 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, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia quatorze de junho do ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 023/2016, de autoria dos 
Vereadores Selmo José Silva e Joaquim Alaerte Gonçalves, que “Dá denominação a 
Unidade do Programa de Saúde da Família – PSF que especifica e dá outras 
providências”, do Projeto de Emenda Aditiva Nº. 001/2016, ao Projeto de Lei Nº. 
017/2016, de autoria de todos os Vereadores, que “Acrescenta dispositivos ao Projeto 
de Lei Nº. 017/016, que ‘Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2017 e dá outras providências”, do Projeto de Emenda Supressiva 
Nº. 001/2016, ao Projeto de Lei Nº. 017/2016, de autoria de todos os Vereadores, que 
“Suprime dispositivo ao Projeto de Lei Nº. 017/016, que ‘Dispõe sobre as diretrizes para 
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências” e do 
Projeto de Emenda Modificativa Nº. 001/2016, ao Projeto de Lei Nº. 017/2016, de 
autoria de todos os Vereadores, que “Altera dispositivo ao Projeto de Lei Nº. 017/016, 
que ‘Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 
2017 e dá outras providências”; dos Requerimentos: Nºs. 107 a 109/2016 do Vereador 
Rafael da Quadra; das Indicações: Nº. 181/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e 
Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 182 a 184/2016 do Vereador José Rafael de 
Souza, Nºs. 185 a 187/2016 do Vereador Selmo José Silva e Nºs. 188 a 193/2016 do 
Vereador Claudiney Gonçalves Camargo; e das Moções: Nºs. 035 a 053/2016 dos 
Vereadores José Maria Ramos e Joaquim Alaerte Gonçalves e Nº. 054/2016 do 
Vereador José Rafael de Souza. 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. A continuar, a Ordem do Dia: Votação e 
Encaminhamento do Requerimento de Urgência Especial Nº. 110/2016 de Todos os 
Vereadores. Em votação, o requerimento é aprovado por unanimidade. Isto posto, 
Votação em Primeiro Turno do Projeto de Emenda Aditiva Nº. 001/2016, ao Projeto 
de Lei Nº. 017/2016, de autoria de todos os Vereadores, que “Acrescenta dispositivos 
ao Projeto de Lei Nº. 017/016, que ‘Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e 
execução da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências”, do Projeto de 
Emenda Supressiva Nº. 001/2016, ao Projeto de Lei Nº. 017/2016, de autoria de 
todos os Vereadores, que “Suprime dispositivo ao Projeto de Lei Nº. 017/016, que 
‘Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 e 
dá outras providências”, do Projeto de Emenda Modificativa Nº. 001/2016, ao 
Projeto de Lei Nº. 017/2016, de autoria de todos os Vereadores, que “Altera 
dispositivo ao Projeto de Lei Nº. 017/016, que ‘Dispõe sobre as diretrizes para 
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências” e do 
Projeto de Lei Nº. 017/2016, de autoria do Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes 
para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências”.  
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O senhor presidente requer do relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e 
Redação Final, Vereador José Rafael de Souza, que faça à leitura dos seus pareceres. 
Finalizada a apresentação dos pareceres, 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 art. 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 maio de 
dois mil e dezesseis 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 21 (vinte e um) de junho de 2016 (dois mil e 
dezesseis). 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, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte e um de junho do ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente do Executivo: Ofícios Nºs. 272 e 273/2016. A seguir o Expediente dos 
Vereadores: Leitura do Projeto de Decreto Legislativo Nº. 001/2016, de autoria do 
Vereador José Rafael de Souza, que “Concede título de cidadão honorário do 
Município de Paraguaçu/MG, ao Atleta Olímpico Ítalo Manzine Amaral Duarte 
Garófalo”; do Requerimento: Nº. 111/2016 do Vereador Selmo José Silva; e das 
Indicações: Nº. 194/2016 do Vereador Selmo José Silva, Nº. 195/2016 do Vereador 
Nildo Antonio de Paiva e Nºs. 196 e 197/2016 do Vereador José Rafael de Souza. 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: Convite do Conselho do Patrimônio Cultural de 
Paraguaçu e Ofícios: Nº. 249/2016 da Secretaria Municipal de Obras, Nº. 025/2016 da 
ABASE, Nº. 167/2016 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Nºs. 058 e 064 
da Secretaria Municipal de Saúde. Isto posto, o Tema Livre. Com a palavra o Vereador 
Selmo José Silva relata que pouco se mudou desde o ano de dois mil e treze e que as 
reclamações, por parte da população são as mesmas, principalmente na área da 
Saúde, Educação, Segurança e Assistência Social. Em resumo, muito se falou, mais 
pouco se fez. Na sequência, com a palavra o Vereador Rafael da Quadra enaltece a 
dedicação e o esforço de cada Edil em prol de melhorias para o município. Reforça que 
cada vereador tem um foco e uma maneira de realizar o seu trabalho, e que a atual 
situação do Executivo, bem como do país, é preocupante. Por fim, o Vereador Marlon 
José Tomé destaca sua posição contrária a reeleição e a prioridade que tem dado a 
vereança, com o objetivo de se fazer o melhor para a população. Em suma, fecha que 
o Município nos últimos três anos teve uma evolução considerável. 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 28 (vinte e oito) de junho de 2016 (dois mil e 
dezesseis). 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, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte e oito de junho do ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente do Executivo: Leitura do Projeto de Lei Nº. 025/2016, que “Autoriza o 
Poder Executivo Municipal abrir crédito especial suplementar e dá outras providências”. 
A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura do Requerimento: Nºs. 112 e 
113/2016 do Vereador Selmo José Silva; das Indicações: Nºs. 198 a 202/2016 dos 
Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo; e das Moções: Nºs. 
055 a 063/2016 dos Vereadores José Maria Ramos e Joaquim Alaerte Gonçalves e Nº. 
065/2016 do Vereador Rafael da Quadra. Em discussão os requerimento, as 
indicações e as moções, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. 
Posteriormente em votação, são aprovados por unanimidade. A continuar, o 
Expediente de Terceiros: Convite da Câmara Municipal de Guaxupé. Isto posto, o 
Tema Livre. Com a palavra o Vereador José Rafael de Souza registra o seu 
agradecimento ao trabalho desenvolvido pela Deputada Estadual Geisa Teixeira. 
Destaca que a parceria com a parlamentar trouxe inúmeros frutos para o município de 
Paraguaçu, dentre eles: a conquista de um gerador de energia e melhorias para o 
laboratório do hospital e pronto socorro e de um ônibus para o transporte escolar; e 
ainda está em andamento a aquisição de um carro para a saúde, de verba para 
implantação de uma academia ao ar livre no horto e verbas para escolas estaduais. Em 
suma, parabeniza as ações e o empenho da deputada, bem como o enorme apoio do 
Secretário Geral do Governo, Deputado Odair Cunha. Na sequência o Vereador 
Joaquim Alaerte Gonçalves cumprimenta o Vereador José Rafael de Souza por 
apresentar as ações da Deputada citada acima. E, relata que atualmente o município é 
ajudado por muitos deputados, dentre eles Dalmo Ribeiro, Fabio Xerem e Dimas 
Fabiano. Ato contínuo, reforça que muitas são as reivindicações da população e as 
reiterações de pedidos por parte dos Vereadores. Sendo assim, pede e clama um 
maior empenho do Executivo para solucionar os problemas da cidade. Por fim, o 
Vereador Rafael da Quadra também parabeniza a dedicação de muitos deputados em 
prol do município. Relata que juntamente com o Vereador Teté tem cobrado inúmeras 
solicitações dos munícipes junto ao Executivo. E, uma das mais requeridas são as 
melhorias no trânsito da cidade e entorno. Conclui, dizendo que em breve serão 
instaladas travessias elevadas nas ruas e redutores de velocidade nos trevos. Ainda 
com a palavra, fecha externando sua preocupação com a redução das estradas rurais 
em determinados pontos. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não 
havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião extraordinária, que será realizada no 
dia 30 (trinta) de junho de 2016 (dois mil e dezesseis).  
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As discussões na íntegra desta sessão encontram-se em forma gravada, à disposição 
de todos na secretaria desta Casa. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e 
aprovada, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia trinta de junho do ano de dois mil e dezesseis, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Ordem do Dia. 
Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 024/2016, de autoria da Mesa Diretora, 
que “Fixa os subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores 
do Município de Paraguaçu-MG, para a Legislatura 2017/2020” e em Primeiro Turno do 
PROJETO DE EMENDA MODIFICATIVA Nº. 001/2016, AO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº. 003/2016, de autoria dos Vereadores Selmo José Silva, José 
Rafael de Souza e Nildo Antonio de Paiva, que “Altera dispositivos do Projeto de Lei 
Complementar nº. 003/2016, que dispõe sobre a estrutura administrativa 
organizacional, o plano de cargos e vencimentos, cria os cargos de provimento efetivo, 
cargos em comissão, cargos de função de confiança da Câmara Municipal de 
Paraguaçu e dá outras providências” e do PROJETO DE EMENDA SUPRESSIVA Nº. 
001/2016, AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 003/2016, de autoria dos 
Vereadores Selmo José Silva, José Rafael de Souza e Nildo Antonio de Paiva, que 
“Suprime dispositivos do Projeto de Lei Complementar nº. 003/2016, que dispõe sobre 
a estrutura administrativa organizacional, o plano de cargos e vencimentos, cria os 
cargos de provimento efetivo, cargos em comissão, cargos de função de confiança da 
Câmara Municipal de Paraguaçu e dá outras providências”. Considerando se tratar de 
normas que não contam com os seus respectivos pareceres, o senhor presidente 
designa, como relator especial, o Vereador José Maria Ramos, concedendo-lhe o prazo 
regimental para confecção dos pareceres, de acordo com o artigo 194, do Regimento 
Interno. Dessa forma, o senhor presidente suspende a sessão. Retomada a reunião, o 
senhor presidente requer do relator especial a leitura dos seus respectivos 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 art. 253, do Regimento Interno, os projetos são aprovados 
por unanimidade. Isto posto, Votação em Primeiro Turno do Projeto de Lei 
Complementar Nº. 003/2016, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre a 
Estrutura Administrativa Organizacional, o Plano de Cargos e Vencimentos, cria os 
cargos de Provimento Efetivo, Cargos de Comissão, Cargos de Função de Confiança 
da Câmara Municipal de Paraguaçu, e dá outras providências”; Votação em Segundo 
Turno do Projeto de Emenda Aditiva Nº. 001/2016, ao Projeto de Lei Nº. 017/2016, 
de autoria de todos os Vereadores, que “Acrescenta dispositivos ao Projeto de Lei Nº. 
017/016, que ‘Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2017 e dá outras providências”, do Projeto de Emenda Supressiva 
Nº. 001/2016, ao Projeto de Lei Nº. 017/2016, de autoria de todos os Vereadores, que 
“Suprime dispositivo ao Projeto de Lei Nº. 017/016, que ‘Dispõe sobre as diretrizes para 
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências”, do 
Projeto de Emenda Modificativa Nº. 001/2016, ao Projeto de Lei Nº. 017/2016, de 
autoria de todos os Vereadores, que “Altera dispositivo ao Projeto de Lei Nº. 017/016, 
que ‘Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 
2017 e dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 017/2016, de autoria do 
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Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2017 e dá outras providências”; e Votação em Turno Único do 
Projeto de Lei Nº. 023/2016, de autoria dos Vereadores Selmo José Silva e Joaquim 
Alaerte Gonçalves, que “Dá denominação a Unidade do Programa de Saúde da Família 
– PSF que especifica e dá outras providências” e do Projeto de Decreto Legislativo 
Nº. 001/2016, de autoria do Vereador José Rafael de Souza, que “Concede título de 
cidadão honorário do Município de Paraguaçu/MG, ao Atleta Olímpico Ítalo Manzine 
Amaral Duarte Garófalo”. O senhor presidente requer dos relatores da Comissão de 
Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, Vereadores José Rafael de Souza e 
Selmo José Silva, a leitura dos seus respectivos 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 
art. 253, do Regimento Interno, com exceção do Projeto de Decreto Legislativo Nº. 
001/2016, que de acordo com o inciso 2, do § 7º, do art. 253, do Regimento Interno, a 
votação deve ser secreta, os projetos são aprovados por unanimidade. Ato contínuo 
passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor 
presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima reunião 
extraordinária, que será realizada no dia 05 (cinco) de julho de 2016 (dois mil e 
dezesseis), às 15:00h (quinze) 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, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia cinco de julho do ano de dois mil e dezesseis, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta à reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com a Ordem do Dia. 
Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 025/2016, de autoria do Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial suplementar e dá outras 
providências”. O senhor presidente requer do relator da Comissão de Justiça, 
Finanças, Orçamento e Redação Final, Vereador José Rafael de Souza, 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 art. 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 02 (dois) de agosto de 2016 
(dois mil e dezesseis), às 15:00h (quinze) 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, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia dois de agosto do ano de dois mil e dezesseis, havendo número 
regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. 
O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do 
Executivo: Leitura do Projeto de Lei Nº. 026/2016, que “Dispõe sobre a concessão do 
direito real de uso de um terreno do patrimônio público municipal à Natus Farma 
Comércio de Medicamentos Ltda, a título de incentivo para ampliação de suas 
atividades, e dá outras providências”, do Projeto de Lei Nº. 027/2016, que “Autoriza o 
Poder Executivo Municipal abrir crédito especial adicional e dá outras providências”, do 
Projeto de Lei Nº. 028/2016, que “Dispõe sobre a concessão do direito real de uso de 
um terreno do patrimônio público municipal à Retrolu Serviços de Terraplanagem Ltda, 
a título de incentivo para ampliação de suas atividades, e dá outras providências” e dos 
Ofícios Nºs. 278, 309, 311, 312, 313 e 314/16 (Veto ao Projeto de Lei Nº. 017/2016)”. A 
seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 114 a 
117/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 
118 e 119/2016 do Vereador Nildo Antonio de Paiva; e das Indicações: Nº. 203/2016 
do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves, Nº. 204/2016 do Vereador Nildo Antonio de 
Paiva, Nºs. 205 e 206 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves 
Camargo e Nº. 210/2016 do Vereador José Rafael de Souza. Em discussão os 
requerimentos e as indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos os 
vereadores. Posteriormente em votação, são aprovados por unanimidade. Ato 
contínuo, passa-se as Considerações Finais e o senhor presidente entrega o 
balancete do mês de julho de dois mil e dezesseis 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 nove de agosto de 2016 
(dois mil e dezesseis). 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, será assinada pelos membros que compõem a Mesa 
Diretora. 
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ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia nove de agosto do ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o  
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 120 a 122/2016 do 
Vereador Selmo José Silva e Nº. 123/2016 Retirado pelo Autor; das Indicações: Nºs. 
207, 214, 215, 216 e 217/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney 
Gonçalves Camargo e Nºs. 208 a 213/2016 do Vereador José Rafael de Souza; e das 
Moções: Nºs. 064 e 066 a 089/2016 dos Vereadores Joaquim Alaerte Gonçalves e 
José Maria Ramos. Em discussão os requerimentos, indicações e as moções, 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. 111 a 114/2016 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e 
Habitação, do Nº. 310/2016 da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Nº. 330/2016 do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Nº. 
015/2016 da FHOP e Nºs. 319 a 325/2016 da Secretaria Municipal de Obras; 
Correspondência da Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Rio Grande; e 
Convite da Secretaria Municipal de Planejamento. Isto posto, o Tema Livre. Com a 
palavra o Vereador Francis Feliciano Santos expressa sua opinião favorável aos 
projetos que pleiteiam a concessão do direito real de uso de terrenos as empresas 
Retrolu e Natus Farma, uma vez que as referidas empresas têm projetos prontos para 
ampliação de suas atividades. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não 
havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 
dezesseis de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis). 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, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia dezesseis de agosto do ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 346/2016. A seguir o Expediente dos 
Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 124/2016 do Vereador Nildo Antonio de 
Paiva e Nº. 125/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves 
Camargo; das Indicações: Nºs. 218 e 219/2016 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, 
Nºs. 220 a 224/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves 
Camargo e Nºs. 225 e 226/2016 do Vereador José Rafael de Souza; e da Moção: Nº. 
090/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e 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 continuar o Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 018/2016 
da FHOP. Na sequência a Ordem do Dia: Votação em Segundo Turno do PROJETO 
DE EMENDA MODIFICATIVA Nº. 001/2016, AO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº. 003/2016, de autoria dos Vereadores Selmo José Silva, José 
Rafael de Souza e Nildo Antonio de Paiva, que “Altera dispositivos do Projeto de Lei 
Complementar nº. 003/2016, que dispõe sobre a estrutura administrativa 
organizacional, o plano de cargos e vencimentos, cria os cargos de provimento efetivo, 
cargos em comissão, cargos de função de confiança da Câmara Municipal de 
Paraguaçu e dá outras providências”, do PROJETO DE EMENDA SUPRESSIVA Nº. 
001/2016, AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 003/2016, de autoria dos 
Vereadores Selmo José Silva, José Rafael de Souza e Nildo Antonio de Paiva, que 
“Suprime dispositivos do Projeto de Lei Complementar nº. 003/2016, que dispõe sobre 
a estrutura administrativa organizacional, o plano de cargos e vencimentos, cria os 
cargos de provimento efetivo, cargos em comissão, cargos de função de confiança da 
Câmara Municipal de Paraguaçu e dá outras providências” e do Projeto de Lei 
Complementar Nº. 003/2016, que “Dispõe sobre a estrutura administrativa 
organizacional, o plano de cargos e vencimentos, cria os cargos de provimento efetivo, 
cargos em comissão, cargos de função de confiança da Câmara Municipal de 
Paraguaçu e dá outras providências”. Sendo a votação em segundo turno, o plenário 
dispensa a leitura dos pareceres. Dessa forma, o senhor presidente coloca os projetos 
em discussão. Fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. 
Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do art. 253, do 
Regimento Interno, os projetos são aprovados por unanimidade. Ato contínuo, passa-
se as Considerações Finais.  
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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 três de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis). 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, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte e três de agosto do ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente dos Vereadores: Leitura das Indicações: Nºs. 227 e 228/2016 dos 
Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 229/2016 do 
Vereador Selmo José Silva e Nºs. 230 e 231/2016 do Vereador José Rafael de Souza. 
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. 005/2016 da Cosagua e da Ficha de 
Atendimento Nº. 0472.16.00100-5 do Ministério Público de Minas Gerais. Na sequência 
o Tema Livre: Com a palavra o Vereador Rafael da Quadra destaca os investimentos 
que tem sido realizado no Esporte, onde vários atletas têm participado de competições 
fora do município, em diversas modalidades. Por fim, torce para que outros pedidos 
sejam contemplados até o fim da gestão. Isto posto, a Ordem do Dia: Votação em 
Turno Único do Projeto de Lei Nº. 027/2016, de autoria do Executivo, que “Autoriza o 
Poder Executivo Municipal abrir crédito especial adicional e dá outras providências” e 
do Veto Parcial ao Projeto de Lei Nº. 017/2016, que “Dispõe sobre as diretrizes para 
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 do Município de Paraguaçu e dá 
outras providências”. O senhor presidente requer dos relatores da Comissão de 
Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, Vereadores José Rafael de Souza e 
Selmo José Silva, a leitura dos seus pareceres. Finalizada, o projeto e o veto 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 
art. 253, do Regimento Interno, o projeto é aprovado por unanimidade. E, em votação 
secreta, de acordo com o inciso II, do § 7º, do art. 253, do Regimento Interno, o veto é 
aprovado por unanimidade. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais e o 
senhor presidente entrega o balancete do mês de julho/2016 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 
trinta e um de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis). 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, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia trinta e um de agosto do ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 356/2016. A seguir o Expediente dos 
Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 029/2016, de autoria dos Vereadores 
Joaquim Alaerte Gonçalves e Selmo José Silva, que “Dá denominação de ‘Eucidio 
Francisco Dias’ a Academia ao Ar Livre localizada na Praça Padre Herman Prince, no 
município de Paraguaçu/MG e dá outras providências”. A continuar o Expediente de 
Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nº. 357/2016 da Secretaria Municipal de Obras e Nº. 
358/2016 da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ato 
contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o 
senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima 
reunião ordinária, que será realizada no dia seis de setembro de 2016 (dois mil e 
dezesseis). 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, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia seis de setembro do ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem os 
vereadores, com exceção do Vereador Francis Feliciano Santos. O Vereador José 
Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é 
aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do Executivo: Leitura 
dos Ofícios Nºs. 365 e 369/2016 e do Projeto de Lei Nº. 031/2016, que “Institui o Plano 
Básico de Zona de Proteção de Aeródromo do Aeroporto de Paraguaçu – PBZPA”. A 
seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 126 e 
127/2016 do Vereador Selmo José Silva; das Indicações: Nº. 232/2016 do Vereador 
Nildo Antonio de Paiva, Nº. 233/2016 do Vereador José Rafael de Souza, Nºs. 234 e 
235/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 
236 e 237/2016 do Vereador Selmo José Silva; e da Moção: Nº. 091/2016 dos 
Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo. A continuar o 
Expediente de Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nº. 006/2016 da Cosagua e Nº. 
133/2016 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Na 
seqüência o Tema Livre. Com a palavra o Vereador Rafael da Quadra destaca o papel 
importante das creches para uma vida melhor das crianças e suas famílias e enaltece o 
trabalho de asfaltamento realizado nas Ruas Alfredo Leite Junior e Major Leite. Isto 
posto, a Ordem do Dia: Votação em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 021/2016, de 
autoria do Executivo, que “Altera o § 1º do inciso I, bem como o § 1º do inciso II, ambos 
do artigo 74, da Lei Municipal Nº. 1.911, de 07 de abril de 2005, com redação dada por 
força da Lei Municipal Nº. 2.221, de 23 de outubro de 2013 e dá outras providências”. 
O senhor presidente requer do relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e 
Redação Final, Vereador José Rafael de Souza, 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 
art. 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 treze de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis). 
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, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia treze de setembro do ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 386/2016 (Veto ao Projeto de Lei 
Complementar Nº. 003/2016); do Projeto de Lei Nº. 033/2016, que “Dá nova redação 
ao § 2º, do artigo 5º, da Lei Municipal Nº. 2.275 de 11 de maio de 2015 e dá outras 
providências” e do Projeto de Lei Nº. 034/2016, que “Dá nova redação ao § 2º, do 
artigo 5º, da Lei Municipal Nº. 2.276 de 11 de maio de 2015 e dá outras providências”. 
A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura das Indicações: Nº. 238/2016 do 
Vereador José Rafael de Souza, Nº. 239/2016 dos Vereadores José Rafael de Souza, 
Nildo Antonio de Paiva, Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 240 e 
241/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 
242 e 243/2016 do Vereador Selmo José Silva. A continuar o Expediente de 
Terceiros: Leitura dos Ofícios: Nº. 082/2016 da Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer, Nº. 009/2016 da Contabilidade, Nº. 014/2016 do Lar Criança Feliz, Nº. 
13467/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e Nº. 111/2016 do 
Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais. Na seqüência o Tema Livre. 
Com a palavra o Vereador Selmo José Silva relata a insatisfação da população com a 
coleta do lixo e limpeza das ruas. Ainda com a palavra destaca a má atuação da atual 
administração, onde houve o fechamento de escolas rurais, falta de medicamentos, 
transporte, moradias e leite especiais, diminuição de especialidades médicas nos PSFS 
e Policlínica, falta de moradias e maior apoio da Assistência Social. Por fim, lembra 
ainda do pouco esforço da administração para trazer o Banco do Brasil. 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 de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis). 
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, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte de setembro do ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de Resolução Nº. 002/2016, de 
autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre normas relativas às ‘Moções’ e dá outras 
providências”; dos Requerimentos: Nºs. 128 e 129/2016 dos Vereadores Rafael da 
Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo; das Indicações: Nºs. 244, 245 e 246/2016 
dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nºs. 247, 248 e 
249/2016 do Vereador José Rafael de Souza e Nº. 250/2016 do Vereador Francis 
Feliciano Santos; e das Moções: Nºs. 091 e 092/2016 do Vereador Rafael da Quadra. 
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. A continuar o Expediente de Terceiros: Leitura do Convite da 
Câmara Municipal de Três Corações. Isto posto, a Ordem do Dia. Leitura, 
encaminhamento e votação do Requerimento de Urgência Especial Nº. 130/2016 dos 
Vereadores Joaquim Alaerte Gonçalves, José Rafael de Souza, Selmo José Silva e 
Nildo Antonio de Paiva. Em votação, é aprovado por unanimidade. A seguir, Votação 
em Turno Único do Projeto de Lei Nº. 033/2016, de autoria do Executivo, que “Dá 
nova redação ao § 2º, do artigo 5º, da Lei Municipal Nº. 2.275 de 11 de maio de 2015 e 
dá outras providências”, do Projeto de Lei Nº. 034/2016, de autoria do Executivo, que 
“Dá nova redação ao § 2º, do artigo 5º, da Lei Municipal Nº. 2.276 de 11 de maio de 
2015 e dá outras providências” e do Veto Parcial ao Projeto de Lei Complementar 
Nº. 003/2016, que “Dispõe sobre a estrutura administrativa organizacional, o plano de 
cargos e vencimentos, cria os cargos de provimento efetivo, cargos de comissão, 
cargos de função de confiança da Câmara Municipal de Paraguaçu, e dá outras 
providências”. O senhor presidente requer dos relatores da Comissão de Justiça, 
Finanças, Orçamento e Redação Final, Vereadores José Rafael de Souza e Selmo 
José Silva, a leitura dos seus pareceres. Finalizada, os projetos e o veto 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 art. 253, do 
Regimento Interno, os projetos são aprovados por unanimidade. E, em votação 
secreta, de acordo com o inciso II, do § 7º, do art. 253, do Regimento Interno, o veto é 
acolhido por unanimidade. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais e o 
senhor presidente entrega aos Vereadores o Balancete do Mês de agosto de dois mil e 
dezesseis. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e 
ficam os vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada 
no dia vinte e sete de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis). 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, será 
assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
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ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte e sete de setembro do ano de dois mil e dezesseis, 
havendo número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem 
todos os vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com 
o Expediente do Executivo: Ofícios Nºs. 363, 412 e 417/2016. A seguir o Expediente 
dos Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 035/2016, de autoria do Vereador José 
Maria Ramos, que “Dá denominação à Praça situada no bairro Nova Paraguaçu e dá 
outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 036/2016, de autoria do Vereador 
Joaquim Alaerte Gonçalves, que “Dá denominação à via pública situada no interior do 
Condomínio Deltaville, nesta cidade de Paraguaçu e dá outras providências”, dos 
Requerimentos: Nº. 131/2016 do Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves e Nº. 132/2016 
dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo; das Indicações: 
Nº. 251/2016 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nºs. 252, 253 e 254/2016 do 
Vereador Selmo José Silva e Nºs. 255, 256, 257 e 258/2016 dos Vereadores Rafael da 
Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão os requerimentos e as 
indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. 
Posteriormente em votação, são aprovados por unanimidade. A continuar o 
Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 364/2016 da Secretaria Municipal de 
Obras. Isto posto, a Ordem do Dia. Votação em Turno Único do Projeto de 
Resolução Nº. 002/2016, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre normas 
relativas às ‘Moções’ e dá outras providências” e Projeto de Lei Nº. 029/2016, de 
autoria dos Vereadores Joaquim Alaerte Gonçalves e Selmo José Silva, que “Dá 
denominação de ‘Eucidio Francisco Dias’ a Academia ao Ar Livre localizada na Praça 
Padre Herman Prince, no município de Paraguaçu e dá outras providências”. O senhor 
presidente requer dos relatores da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e 
Redação Final, Vereadores José Rafael de Souza e Selmo José Silva, 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 art. 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 
quatro de outubro de 2016 (dois mil e dezesseis). 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, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 
 

 

Marlon José Tomé  
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Nildo Antonio de Paiva  
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- 1º Secretário 
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ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia quatro de outubro do ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente dos Vereadores: Leitura do Requerimento Nº. 133/2016 do Vereador 
Selmo José da Silva e da Indicação Nº. 259/2016 do Vereador Selmo José Silva. Em 
discussão o requerimento e a indicação, 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. 5884/2016 do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais. 
Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os 
vereadores convocados para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 
onze de outubro de 2016 (dois mil e dezesseis). 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, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 
 

 

Marlon José Tomé  
- Presidente 

  
 
 

Nildo Antonio de Paiva  
- Vice-Presidente 

 
 

José Rafael de Souza  
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Claudiney G. Camargo  
- 2º Secretário 
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ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia onze de outubro do ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nº. 134/2016 dos 
Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 135 e 136/2016 
do Vereador Selmo José da Silva; e das Indicações: Nºs. 260 a 264/2016 dos 
Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo. Em discussão os 
requerimentos e as indicações, fazem uso da palavra para manifestação todos os 
vereadores. Posteriormente em votação, são aprovados por unanimidade. A continuar 
o Expediente de Terceiros: Leitura do Convite do Sagrado Coração. 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 outubro de 2016 (dois mil e dezesseis). 
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, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
 

 

Marlon José Tomé  
- Presidente 

  
 
 

Nildo Antonio de Paiva  
- Vice-Presidente 

 
 

José Rafael de Souza  
- 1º Secretário 

 
 

Claudiney G. Camargo  
- 2º Secretário 
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ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia dezoito de outubro do ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente do Executivo: Leitura da entrada do Substitutivo ao Projeto de Lei Nº. 
031/2016, que “Institui o Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo do 
Aeroporto de Paraguaçu – PBZPA”. Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais 
e o Senhor Presidente entrega aos vereadores o balancete do Mês de Setembro de 
dois mil e dezesseis. 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 outubro de dois mil e dezesseis. 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, será 
assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
 

 

Marlon José Tomé  
- Presidente 

  
 
 

Nildo Antonio de Paiva  
- Vice-Presidente 

 
 

José Rafael de Souza  
- 1º Secretário 

 
 

Claudiney G. Camargo  
- 2º Secretário 
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ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte e cinco de outubro do ano de dois mil e dezesseis, 
havendo número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem 
todos os vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com 
o Expediente do Executivo: Leitura dos Ofícios Nºs. 423, 425, 427, 429, 430, 450, 452 
e 462/2016. Na sequência o Expediente dos Vereadores: Leitura das Indicações: 
Nºs. 265 e 266/2016 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nºs. 267 a 270/2016 dos 
Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo e Nº. 271/2016 do 
Vereador José Rafael de Souza. 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: Nº. 
158/2016 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação e Nºs. 
424, 426, 428, 431 e 451/2016 da Secretaria Municipal de Obras. Isto posto, a Ordem 
do Dia. Encaminhamento e Votação do Requerimento de Urgência Especial Nº. 
136/2016 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo, Francis Feliciano Santos e 
José Maria Ramos. Em votação o requerimento é aprovado por unanimidade. A 
continuar Votação em Turno Único do SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº. 
031/2016, de autoria do Executivo, que “INSTITUI O PLANO BÁSICO DE ZONA DE 
PROTEÇÃO DE AERÓDROMO DO AEROPORTO DE PARAGUAÇU – PBZPA” e do 
Projeto de Lei Nº. 035/2016, de autoria do Vereador José Maria Ramos, que “Dá 
denominação à Praça situada no bairro Nova Paraguaçu e dá outras providências”. O 
senhor presidente requer dos relatores da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento 
e Redação Final, Vereadores José Rafael de Souza e Selmo José Silva, 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 art. 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 
primeiro de novembro de 2016 (dois mil e dezesseis). 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, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 
 

 

Marlon José Tomé  
- Presidente 

  
 
 

Nildo Antonio de Paiva  
- Vice-Presidente 

 
 

José Rafael de Souza  
- 1º Secretário 

 
 

Claudiney G. Camargo  
- 2º Secretário 
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ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia primeiro de novembro do ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 463/2016. Na sequência o 
Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 037/2016, do Vereador 
José Rafael de Souza, que “Dá denominação a vias públicas do Município de 
Paraguaçu, especificamente situadas no bairro Parque Monte Verde, e dá outras 
providências”, do Projeto de Lei Nº. 038/2016, do Vereador Selmo José Silva, que 
“Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação Comercial, Industrial, de Turismo 
e Agronegócios de Paraguaçu (ACIAP) e dá outras providências” e do Projeto de Lei 
Nº. 039/2016, do Vereador Selmo José Silva, que “Declara de Utilidade Pública 
Municipal a Câmara de Dirigentes Lojistas Paraguaçu (CDL) e dá outras providências”. 
Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o 
senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima 
reunião ordinária, que será realizada no dia oito de novembro de 2016 (dois mil e 
dezesseis). 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, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
 

 

Marlon José Tomé  
- Presidente 

  
 
 

Nildo Antonio de Paiva  
- Vice-Presidente 

 
 

José Rafael de Souza  
- 1º Secretário 

 
 

Claudiney G. Camargo  
- 2º Secretário 
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ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia oito de novembro do ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 040/2016, do Vereador 
José Maria Ramos, que “Altera dispositivo da Lei Municipal Nº. 562, de 30 de 
novembro de 1972, que ‘Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de 
Paraguaçu – MG, e dá outras providências’”; dos Requerimentos: Nº. 137/2016 dos 
Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, Nº. 138/2016 do 
Vereador José Rafael de Souza e Nºs. 139 a 141/2016 do Vereador Selmo José Silva; 
e das Indicações: Nºs. 272 a 275/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney 
Gonçalves Camargo, Nº. 276/2016 do Vereador Nildo Antonio de Paiva e Nºs. 277 e 
278/2016 do Vereador Selmo José Silva. 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 em Turno Único do PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO DAS 
CONTAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, ANO 2014. O 
senhor presidente requer do relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e 
Redação Final, Vereador José Rafael de Souza, a leitura do seu parecer. Finalizada, o 
parecer 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 
art. 253, do Regimento Interno, o PARECER 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 dezesseis de novembro de 2016 (dois mil e 
dezesseis). 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, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
 

 

Marlon José Tomé  
- Presidente 

  
 
 

Nildo Antonio de Paiva  
- Vice-Presidente 

 
 

José Rafael de Souza  
- 1º Secretário 

 
 

Claudiney G. Camargo  
- 2º Secretário 
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ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia dezesseis de novembro do ano de dois mil e dezesseis, 
havendo número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem 
todos os vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com 
o Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de Emenda Aditiva Nº. 001/2016, 
ao Projeto de Lei Nº. 030/2016, de autoria dos Vereadores Selmo José Silva, Marlon 
José Tomé, José Maria Ramos, Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, 
que “Acrescenta dispositivo ao Projeto de Lei Nº. 030/2016, que ‘Estima a receita e fixa 
a despesa do Município de Paraguaçu, para o exercício de 2017, e dá outras 
providências’”, do Projeto de Emenda Modificativa Nº. 001/2016, ao Projeto de Lei 
Nº. 030/2016, de autoria dos Vereadores Selmo José Silva, Marlon José Tomé, José 
Maria Ramos, Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, que “Altera 
dispositivos e anexos do Projeto de Lei Nº. 030/2016, que ‘Estima a receita e fixa a 
despesa do Município de Paraguaçu, para o exercício de 2017, e dá outras 
providências’” e do Projeto de Emenda Modificativa Nº. 002/2016, ao Projeto de Lei 
Nº. 030/2016, de autoria dos Vereadores Selmo José Silva e Joaquim Alaerte 
Gonçalves, que “Altera dispositivos e anexos do Projeto de Lei Nº. 030/2016, que 
‘Estima a receita e fixa a despesa do Município de Paraguaçu, para o exercício de 
2017, e dá outras providências’”; dos Requerimentos: Nº. 142/2016 do Vereador 
Selmo José Silva; e das Indicações: Nºs. 279 a 283/2016 dos Vereadores Rafael da 
Quadra e 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 Terceiro: Leitura do Ofício Nº. 425/2016 do Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais. Isto posto, a Ordem do Dia. Encaminhamento e Votação do 
Requerimento de Urgência Especial Nº. 143/2016 dos Vereadores José Maria Ramos, 
Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo. Em votação é aprovado por 
unanimidade. Na seqüência Votação Primeiro Turno do Projeto de Emenda Aditiva 
Nº. 001/2016, ao Projeto de Lei Nº. 030/2016, de autoria dos Vereadores Selmo José 
Silva, Marlon José Tomé, José Maria Ramos, Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves 
Camargo, que “Acrescenta dispositivo ao Projeto de Lei Nº. 030/2016, que ‘Estima a 
receita e fixa a despesa do Município de Paraguaçu, para o exercício de 2017, e dá 
outras providências’”, do Projeto de Emenda Modificativa Nº. 001/2016, ao Projeto 
de Lei Nº. 030/2016, de autoria dos Vereadores Selmo José Silva, Marlon José Tomé, 
José Maria Ramos, Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, que “Altera 
dispositivos e anexos do Projeto de Lei Nº. 030/2016, que ‘Estima a receita e fixa a 
despesa do Município de Paraguaçu, para o exercício de 2017, e dá outras 
providências’” e do Projeto de Emenda Modificativa Nº. 002/2016, ao Projeto de Lei 
Nº. 030/2016, de autoria dos Vereadores Selmo José Silva e Joaquim Alaerte 
Gonçalves, que “Altera dispositivos e anexos do Projeto de Lei Nº. 030/2016, que 
‘Estima a receita e fixa a despesa do Município de Paraguaçu, para o exercício de 
2017, e dá outras providências’”. Considerando que os projetos acima não possuem 
pareceres e relatores, o presidente designa o relator especial, o Vereador Selmo José 
Silva, e suspende a sessão pelo prazo de até 30 (trinta) minutos para que o mesmo 
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possa elaborar os seus pareceres escritos ou orais. Retomada a sessão, o senhor 
presidente requer do relator especial, 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 art. 253, do Regimento Interno, o Projeto de Emenda Modificativa Nº. 001/2016, 
ao Projeto de Lei Nº. 030/2016 e o Projeto de Emenda Modificativa Nº. 001/2016, 
ao Projeto de Lei Nº. 030/2016 são aprovados por unanimidade, e o Projeto de 
Emenda Modificativa Nº. 002/2016, ao Projeto de Lei Nº. 030/2016 é reprovado por 
seis votos dos Vereadores José Maria Ramos, Rafael da Quadra, Nildo Antonio de 
Paiva, Francis Feliciano Santos, Claudiney Gonçalves Camargo e Marlon José Tomé, 
contra três votos dos Vereadores Selmo José Silva, José Rafael de Souza e Joaquim 
Alaerte Gonçalves. Agora em Votação Turno Único o Projeto de Lei Nº. 032/2016, do 
Executivo, que “Altera os anexos do Plano Plurianual, para o período 2014/2017, de 
que trata a Lei Municipal Nº. 2.235/2013 e dá outras providências”, o Projeto de Lei Nº. 
037/2016, do Vereador José Rafael de Souza, que “Dá denominação a vias públicas 
do Município de Paraguaçu, especificamente situadas no bairro Parque Monte Verde, e 
dá outras providências”, o Projeto de Lei Nº. 038/2016, do Vereador Selmo José Silva, 
que “Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação Comercial, Industrial, de 
Turismo e Agronegócios de Paraguaçu (ACIAP) e dá outras providências” e o Projeto 
de Lei Nº. 039/2016, do Vereador Selmo José Silva, que “Declara de Utilidade Pública 
Municipal a Câmara de Dirigentes Lojistas Paraguaçu (CDL) e dá outras providências”. 
O senhor presidente requer dos relatores da Comissão de Justiça, Finanças, 
Orçamento e Redação Final, os Vereadores Selmo José Silva e José Rafael de Souza, 
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 art. 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 outubro de dois mil e dezesseis. 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 novembro de 2016 (dois mil e 
dezesseis). 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, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
 

 

Marlon José Tomé  
- Presidente 

  
 
 

Nildo Antonio de Paiva  
- Vice-Presidente 

 
 

José Rafael de Souza  
- 1º Secretário 

 
 

Claudiney G. Camargo  
- 2º Secretário 
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ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte e dois de novembro do ano de dois mil e dezesseis, 
havendo número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem 
todos os vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com 
o Expediente do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 482/2016. A seguir o Expediente 
dos Vereadores: Leitura do Projeto de Emenda Modificativa Nº. 003/2016, ao 
Projeto de Lei Nº. 030/2016, de autoria dos Vereadores Selmo José Silva, Marlon 
José Tomé, Rafael da Quadra, Claudiney Gonçalves Camargo, José Rafael de Souza, 
José Maria Ramos e Francis Feliciano Santos, que “Altera dispositivos e anexos do 
Projeto de Lei Nº. 030/2016, que ‘Estima a receita e fixa a despesa do Município de 
Paraguaçu, para o exercício de 2017, e dá outras providências’” e do Projeto de Lei 
Nº. 041/2016, do Vereador José Rafael de Souza, que “Dá denominação ao Centro 
Municipal de Educação Infantil no bairro Dona Zilda”; e dos Requerimentos: Nºs. 144 e 
145/2016 dos Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo e Nº. 
146/2016 do Vereador Selmo José Silva. Em discussão os requerimentos, fazem uso 
da palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente em votação, são 
aprovados por unanimidade. A continuar a Tribuna Livre. O senhor Presidente convida 
o Professor Dr. Wagner Costa Rossi Junior (Professor de Anatomia da UNIFAL-MG) 
para fazer uso da palavra e discursar sobre o Projeto “Ensinando Além da Vida”, que 
incentiva a doação voluntária de cadáveres para o estudo e pesquisas médicas. 
Finalizada sua apresentação, fazem uso da palavra todos os vereadores. Isto posto, a 
Ordem do Dia. Encaminhamento e Votação do Requerimento de Urgência Especial 
Nº. 150/2016 dos Vereadores José Maria Ramos, Rafael da Quadra e Claudiney 
Gonçalves Camargo. Em votação é aprovado por unanimidade. Na seqüência Votação 
Primeiro Turno do Projeto de Emenda Modificativa Nº. 003/2016, ao Projeto de Lei 
Nº. 030/2016, de autoria dos Vereadores Selmo José Silva, Marlon José Tomé, Rafael 
da Quadra, Claudiney Gonçalves Camargo, José Rafael de Souza, José Maria Ramos 
e Francis Feliciano Santos, que “Altera dispositivos e anexos do Projeto de Lei Nº. 
030/2016, que ‘Estima a receita e fixa a despesa do Município de Paraguaçu, para o 
exercício de 2017, e dá outras providências’” e do Projeto de Lei Nº. 030/2016, do 
Executivo, que “Estima a receita e fixa as despesas do Município de Paraguaçu/MG 
para o exercício de 2017”. Considerando que o projeto de emenda modificativa acima 
não possui parecer e relator, o presidente designa o relator especial, o Vereador Selmo 
José Silva, e suspende a sessão pelo prazo de até 30 (trinta) minutos para que o 
mesmo possa elaborar o seu parecer escrito ou oral. Retomada a sessão, o senhor 
presidente requer do relator especial e do relator da Comissão de Justiça, Finanças, 
Orçamento e Redação Final, Vereadores Selmo José Silva e José Rafael de Souza, 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 art. 253, do Regimento Interno, os 
projetos são aprovados por unanimidade.  
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Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o 
senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima 
reunião ordinária, que será realizada no dia vinte e nove de novembro de 2016 (dois mil 
e dezesseis). 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, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
 

 

Marlon José Tomé  
- Presidente 

  
 

 

Nildo Antonio de Paiva  
- Vice-Presidente 

 
 

José Rafael de Souza  
- 1º Secretário 

 
 

Claudiney G. Camargo  
- 2º Secretário 
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ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte e nove de novembro do ano de dois mil e dezesseis, 
havendo número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem 
todos os vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com 
o Expediente do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 496/2016. A seguir o Expediente 
dos Vereadores: Leitura dos Requerimentos: Nºs. 147 e 148/2016 do Vereador Selmo 
José Silva e Nº. 149/2016 do Vereador José Rafael de Souza; e das Indicações: Nºs. 
284, 285 e 294/2016 do Vereador Nildo Antonio de Paiva, Nºs. 286 a 291/2016 dos 
Vereadores Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo e Nºs. 292 e 293/2016 
do Vereador José Rafael de Souza. 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 dos Ofícios: Nº. 079/2016 da Justiça Eleitoral e Nº. 010/2016 do Setor de 
Contabilidade do Executivo. Isto posto, o Tema Livre. Com a palavra o Vereador 
Claudiney Gonçalves Camargo clama por melhorias nas áreas da saúde e social. Ato 
contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o 
senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima 
reunião ordinária, que será realizada no dia seis de dezembro de 2016 (dois mil e 
dezesseis). 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, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
 

 

Marlon José Tomé  
- Presidente 

  
 
 

Nildo Antonio de Paiva  
- Vice-Presidente 

 
 

José Rafael de Souza  
- 1º Secretário 

 
 

Claudiney G. Camargo  
- 2º Secretário 
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ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia seis de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o 
Expediente do Executivo: Leitura do Ofício Nº. 498/2016. A seguir o Expediente dos 
Vereadores: Leitura das Indicações: Nºs. 295 e 296/2016 dos Vereadores Rafael da 
Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo (Indicação Nº. 295/2016 – Retirada pelo 
autor). Em discussão a indicação, fazem uso da palavra para manifestação todos os 
vereadores. Posteriormente em votação, é aprovada por unanimidade. A continuar o 
Expediente de Terceiros: Leitura do Ofício Nº. 164/2016 da Secretaria Municipal de 
Saúde. Isto posto, o Tema Livre. Com a palavra o Vereador Selmo José Silva 
agradece os colegas e os colaboradores da Câmara pelo trabalho desenvolvido 
durante os oito anos. Destaca que procurou exercer a função de Vereador de forma 
íntegra e imparcial, buscando sempre o melhor para a população e a cidade. Na 
sequência, o Vereador Rafael de Quadra endossa as palavras do Edil Selmo Silva, e 
reforça que os vereadores tiveram participações importantes no crescimento do 
município. Próximo passo, a Ordem do Dia: Votação em Segundo Turno do Projeto 
de Emenda Aditiva Nº. 001/2016, ao Projeto de Lei Nº. 030/2016, de autoria dos 
Vereadores Selmo José Silva, Marlon José Tomé, José Maria Ramos, Rafael da 
Quadra e Claudiney Gonçalves Camargo, que “Acrescenta dispositivo ao Projeto de Lei 
Nº. 030/2016, que ‘Estima a receita e fixa a despesa do Município de Paraguaçu, para 
o exercício de 2017, e dá outras providências’”, do Projeto de Emenda Modificativa 
Nº. 001/2016, ao Projeto de Lei Nº. 030/2016, de autoria dos Vereadores Selmo José 
Silva, Marlon José Tomé, José Maria Ramos, Rafael da Quadra e Claudiney Gonçalves 
Camargo, que “Altera dispositivos e anexos do Projeto de Lei Nº. 030/2016, que 
‘Estima a receita e fixa a despesa do Município de Paraguaçu, para o exercício de 
2017, e dá outras providências’” do Projeto de Emenda Modificativa Nº. 002/2016, ao 
Projeto de Lei Nº. 030/2016, de autoria dos Vereadores Selmo José Silva e Joaquim 
Alaerte Gonçalves, que “Altera dispositivos e anexos do Projeto de Lei Nº. 030/2016, 
que ‘Estima a receita e fixa a despesa do Município de Paraguaçu, para o exercício de 
2017, e dá outras providências’” e do Projeto de Lei Nº. 032/2016, do Executivo, que 
“Altera os anexos do Plano Plurianual, para o período 2014/2017, de que trata a Lei 
Municipal Nº. 2.235/2013 e dá outras providências”. O senhor presidente coloca em 
discussão os projetos. Fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. 
Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do art. 253, do 
Regimento Interno, o Projeto de Emenda Aditiva Nº. 001/2016, ao Projeto de Lei Nº. 
030/2016, o Projeto de Emenda Modificativa Nº. 001/2016, ao Projeto de Lei Nº. 
030/2016 e o Projeto de Lei Nº. 032/2016, são aprovados por unanimidade; e o 
Projeto de Emenda Modificativa Nº. 002/2016, ao Projeto de Lei Nº. 030/2016 é 
reprovado por cinco votos dos Vereadores José Maria Ramos, Rafael da Quadra, 
Francis Feliciano Santos, Claudiney Gonçalves Camargo e Marlon José Tomé, contra 
quatro votos dos Vereadores Selmo José Silva, Nildo Antonio de Paiva, José Rafael de 
Souza e Joaquim Alaerte Gonçalves.  
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Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o 
senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima 
reunião ordinária, que será realizada no dia treze de dezembro de 2016 (dois mil e 
dezesseis). 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, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 
 

 

Marlon José Tomé  
- Presidente 

  
 

 

Nildo Antonio de Paiva  
- Vice-Presidente 

 
 

José Rafael de Souza  
- 1º Secretário 

 
 

Claudiney G. Camargo  
- 2º Secretário 
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ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia treze de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem os 
vereadores, com exceção do Vereador Francis Feliciano Santos. O Vereador José 
Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é 
aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o Expediente do Executivo: Leitura 
dos Ofícios Nºs. 519, 521 e 531/2016 e Projeto de Lei Nº. 042/2016, que “Convalida 
atos praticados com fulcro na Lei Municipal Nº. 2.253, de 11 de setembro de 2014, e dá 
outras providências”. A seguir o Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de 
Lei Nº. 043/2016, de autoria do Vereador José Rafael de Souza, que “Altera dispositivo 
da Lei Municipal Nº. 2.324, de 22 de novembro de 2016, e dá outras providências”; do 
Requerimento: Nº. 150/2016 do Vereador Selmo José Silva; e das Indicações: Nºs. 
298 e 301/2016 do Vereador Claudiney Gonçalves Camargo (Indicação Nº. 297/2016 – 
Retirada pelo autor). 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. 483, 520 e 522/2016 da Secretaria Municipal de Obras. Isto posto, o Tema Livre. 
Com a palavra o Vereador Joaquim Alaerte Gonçalves agradece nominalmente todos 
os colaboradores desta casa, bem como o Presidente da Câmara, os demais 
Vereadores e os meios de comunicação (Rádio e Tv Objetiva). E, aproveita a 
oportunidade para destacar a lamentável postura da Procuradora do Município em 
denegrir a imagem do Legislativo, o pouco atendimento do Executivo aos pedidos dos 
Edis e a ausência dos Vereadores José Rafael de Souza e Selmo José Silva na 
próxima legislatura. Na sequência, o Vereador Selmo José Silva usa a palavra para 
registrar sua indignação e repúdio às manifestações da Procuradora Geral do 
Município, Claudia Prado Fressato Rocha, nas redes sociais, inerente ao projeto de 
emenda apresentado por ele e pelo vereador Joaquim Alaerte, visando  acréscimo de 
R$ 100.000,00(cem mil reais) no repasse relativo ao convênio com a FHOP, e reitera a 
importância das funções exercidas pelos Vereadores, inclusive no que se refere à 
possibilidade de emendas nas leis orçamentárias. E fecha, concluindo, que se alguém 
não possui capacidade é a Senhora Procuradora. Próximo passo, a Ordem do Dia: 
Votação em Segundo Turno do Projeto de Emenda Modificativa Nº. 003/2016, ao 
Projeto de Lei Nº. 030/2016, de autoria dos Vereadores Selmo José Silva, Rafael da 
Quadra, José Maria Ramos, Marlon José Tomé, Francis Feliciano Santos, Claudiney 
Gonçalves Camargo e José Rafael de Souza, que “Altera dispositivos e anexos do 
Projeto de Lei Nº. 030/2016, que ‘Estima a receita e fixa a despesa do Município de 
Paraguaçu, para o exercício de 2017, e dá outras providências’” e do Projeto de Lei 
Nº. 030/2016, de autoria do Executivo, que “Estima a receita e fixa a despesa do 
Município de Paraguaçu, para o exercício de 2017, e dá outras providências”. O senhor 
presidente coloca em discussão os projetos. Fazem uso da palavra para manifestação 
todos os vereadores. Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, do 
§ 3º, do art. 253, do Regimento Interno, são aprovados por unanimidade. Ato contínuo, 
passa-se as Considerações Finais e o senhor presidente entrega o balancete do mês 
de novembro/16 aos vereadores.  
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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 de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis). 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, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 
 

 

Marlon José Tomé  
- Presidente 

  
 
 

Nildo Antonio de Paiva  
- Vice-Presidente 

 
 

José Rafael de Souza  
- 1º Secretário 

 
 

Claudiney G. Camargo  
- 2º Secretário 
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ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, havendo 
número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os 
vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com o  
Expediente dos Vereadores: Leitura do Projeto de Lei Nº. 044/2016, de autoria do 
Vereador Rafael da Quadra, que “Dá denominação de ‘Salvador Catarina da Silva’ à 
Academia ao Ar Livre localizada no bairro Vila Samantha, município de Paraguaçu, e 
dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº. 045/2016, de autoria dos Vereadores 
Joaquim Alaerte Gonçalves e Semo José Silva, que “Dá denominação de ‘Benedito 
Gonçalves Barbudo’ à Academia ao Ar Livre localizada no entroncamento entre as 
Ruas José Frederico Schimidt, Juvenal Justino e Avenida Luiz Ribeiro da Silva, na 
cidade de Paraguaçu, e dá outras providências”; dos Requerimentos: Nº. 151/2016 
dos Vereadores Selmo José Silva, Rafael da Quadra, Claudiney Gonçalves Camargo, 
Joaquim Alaerte Gonçalves e Nildo Antonio de Paiva e Nº. 152/2016 dos Vereadores 
Selmo José Silva e Nildo Antonio de Paiva; e da Indicação: Nº. 302/2016 do Vereador 
Selmo José Silva. Em discussão os requerimentos e a indicação, 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. 
013/2016 do Serviço de Vigilância Sanitária. Isto posto, o Tema Livre. Com a palavra 
os Vereadores Nildo Antonio de Paiva, Marlon José Tomé, Rafael da Quadra e Francis 
Feliciano Santos discorreram sobre vários assuntos. Próximo passo, a Ordem do Dia: 
Encaminhamento do Requerimento de Urgência Especial Nº. 153/2016 dos Vereadores 
Selmo José Silva, José Rafael de Souza e Nildo Antonio de Paiva. Em votação é 
aprovado por unanimidade. Na sequência, Votação do Projeto de Lei Nº. 041/2016, do 
Vereador José Rafael de Souza, que “Dá denominação ao Centro Municipal de 
Educação Infantil situado no bairro Dona Zilda” e do Projeto de Lei Nº. 043/2016, do 
Vereador José Rafael de Souza, que “Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.324, de 
22 de novembro de 2016, e dá outras providências”. O senhor requer do relator da 
Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, Vereador Selmo José 
Silva, que proceda a leitura dos seus pareceres. Finalizada, o senhor presidente coloca 
em discussão os projetos. Fazem uso da palavra para manifestação todos os 
vereadores. Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do 
art. 253, do Regimento Interno, os projetos são aprovados por unanimidade. Ato 
contínuo, passa-se as Considerações Finais.Não havendo mais nada a tratar, o 
senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a próxima 
reunião ordinária, que será realizada no dia vinte e três de dezembro de 2016 (dois mil 
e dezesseis). 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, será assinada pelos membros que compõem a Mesa Diretora. 

 

Marlon José Tomé  
- Presidente 

  
 
 

Nildo Antonio de Paiva  
- Vice-Presidente 

 

José Rafael de Souza  
- 1º Secretário 

 

Claudiney G. Camargo  
- 2º Secretário 
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ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
Às quinze horas do dia vinte e três de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, 
havendo número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. Comparecem 
todos os vereadores. O Vereador José Rafael de Souza, 1º Secretário, procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem ressalvas. Inicia-se a pauta com 
o Expediente do Executivo: Leitura do Substitutivo ao Projeto de Lei Municipal Nº. 
042/2016, de autoria do Executivo, que “Convalida atos praticados com fulcro na Lei 
Municipal Nº. 2.253, de 11 de setembro de 2014, e dá outras providências” e dos 
Ofícios Nºs. 532, 545 e 546/2016. Na seqüência o Expediente dos Vereadores: 
Leitura da Indicação: Nº. 303/2016 do Vereador Marlon José Tomé. Em discussão a 
indicação, faz uso da palavra para manifestação o autor da mesma. Posteriormente em 
votação, é aprovada por unanimidade. Isto posto, o Tema Livre. Com a palavra todos 
os Vereadores fazem suas considerações finais. Próximo passo, a Ordem do Dia: 
Encaminhamento do Requerimento de Urgência Especial Nº. 154/2016 dos Vereadores 
Claudiney Gonçalves Camargo, José Rafael de Souza e Nildo Antonio de Paiva e Nº. 
155/2016 dos Vereadores Claudiney Gonçalves Camargo, Rafael da Quadra e Francis 
Feliciano Santos. Em votação são aprovados por unanimidade. A continuar, Votação 
em Turno Único Projeto de Lei Nº. 044/2016, de autoria do Vereador Rafael da 
Quadra, que “Dá denominação de ‘Salvador Catarina da Silva’ à Academia ao Ar Livre 
localizada no bairro Vila Samantha, município de Paraguaçu, e dá outras providências” 
e do Projeto de Lei Nº. 045/2016, de autoria dos Vereadores Joaquim Alaerte 
Gonçalves e Semo José Silva, que “Dá denominação de ‘Benedito Gonçalves Barbudo’ 
à Academia ao Ar Livre localizada no entroncamento entre as Ruas José Frederico 
Schimidt, Juvenal Justino e Avenida Luiz Ribeiro da Silva, na cidade de Paraguaçu, e 
dá outras providências”. O senhor requer do relator da Comissão de Justiça, Finanças, 
Orçamento e Redação Final, Vereador José Rafael de Souza, que proceda a leitura 
dos seus pareceres. Finalizada, o senhor presidente coloca em discussão os projetos. 
Fazem uso da palavra para manifestação todos os vereadores. Posteriormente em 
votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do art. 253, do Regimento Interno, 
os projetos são aprovados por unanimidade. Por último, Votação em Turno Único do 

Substitutivo ao Projeto de Lei Municipal Nº. 042/2016, de autoria do Executivo, que 
“Convalida atos praticados com fulcro na Lei Municipal Nº. 2.253, de 11 de setembro de 
2014, e dá outras providências”. De acordo com normas regimentais, o projeto que não 
possui parecer, necessita de indicação de relator especial, para que o mesmo possa 
deliberar sobre a matéria. Dessa forma, o senhor presidente indica o Vereador José 
Maria Ramos como relator especial do referido projeto, e, suspende a sessão para 
elaboração do parecer escrito ou oral. Retomada a reunião, o senhor presidente do 
relator a leitura do seu parecer. Finalizada, o projeto é colocado em discussão. 
Posteriormente em votação nominal, de acordo com o inciso II, do § 3º, do art. 253, do 
Regimento Interno, o projeto é aprovado por unanimidade.  
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Ato contínuo, passa-se as Considerações Finais. Não havendo mais nada a tratar, o 
senhor presidente encerra a sessão. 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, será assinada pelos 
membros que compõem a Mesa Diretora. 

 

Marlon José Tomé  
- Presidente 

  
 

 

Nildo Antonio de Paiva  
- Vice-Presidente 

 

José Rafael de Souza  
- 1º Secretário 

 

Claudiney G. Camargo  
- 2º Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


