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ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PARACATU - ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 
2014. 

Sob a presidência do vereador Glewton de Sá, que passou a palavra para o 
secretário realizar a chamada inicial dos senhores vereadores, para verificação de 
quórum. Registrou-se a presença inicial de todos os vereadores. Havendo número 
regimental, em nome de Deus, o presidente declarou aberta a reunião. PRIMEIRA 
PARTE: O presidente passou a palavra para o secretário para leitura da ata da 
reunião anterior, que foi aprovada. Correspondências: O presidente registrou 
sobre a Mesa Intimação nº 26421/2014, do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais, telegramas do Ministério da Saúde e comunicados do Ministério da 
Educação, lidos pelo secretário. Pareceres aprovados: da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação: pela aprovação da Redação Final ao Projeto de Lei 
nº 69/2014, do prefeito Olavo Remígio Condé, que estima a receita e fixa a despesa 
do município de Paracatu para o exercício financeiro de 2015, na forma da Emenda 
de Redação nº 68/2014; pela admissibilidade dos Projetos de Lei: nº 100/2014, do 
prefeito Olavo Remígio Condé, que equaciona o déficit atuarial apurado junto ao 
PRESERV, alterando o Anexo Único e os §§ 5º e 6º do art. 14 da Lei Municipal nº 
2.403, de 7 de novembro de 2001; nº 116/2014, do vereador João Macedo, que 
institui a semana de orientação vocacional no município de Paracatu; nº 118/2014, 
do vereador João Macedo, que institui a semana municipal de prevenção à gravidez 
precoce no município de Paracatu; nº 119/2014, do vereador João Macedo, que 
determina a instalação de banheiros químicos adequados às especificidades das 
pessoas com deficiência nos eventos realizados no município de Paracatu; nº 
120/2014, do prefeito Olavo Remígio Condé, que concede remissão e anistia 
relativas ao imposto sobre transmissão e cessão onerosa de bens imóveis inter 
vivos e de direito reais a eles relativos incidentes sobre transações intermediárias; 
da Comissão de Administração, Serviços Públicos e Cidadania: pela aprovação dos 
Projetos de Lei nº 90/2014, do prefeito Olavo Remígio Condé, que cria o Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA do município de 
Paracatu, na forma da Emenda Modificativa nº 59/2014; nº 91/2014, da Mesa 
Diretora, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e carreiras da 
Câmara Municipal de Paracatu, estabelece normas gerais de enquadramento; nº 
93/2014, do vereador Glewton de Sá, que dispõe sobre o uso das águas pluviais e o 
reuso da água nas edificações privadas que especifica no município de Paracatu, na 
forma da Emenda Modificativa nº 63/2014; nº 103/2014, da Mesa Diretora, que 
altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.903, de 10 de abril de 2012, que fixa o 
subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Paracatu para Décima Sétima 
Legislatura, na forma da Emenda Modificativa nº 60/2014; nº 104/204, da Mesa 
Diretora, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de 
Paracatu; nº 105/2014, do vereador Marlon Gouveia, que institui a semana 
municipal de segurança e saúde no trabalho; nº 106/2014, do vereador Marlon 
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Gouveia, que inclui no calendário oficial do município a festa da padroeira da 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima; nº 107/2014, do vereador Marlon Gouveia, que 
inclui no calendário oficial do município a festa da padroeira da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida; da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária: pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 97/2014, do vereador João Macedo, que dispõe 
sobre a obrigação de instalação de câmeras de vídeo nas áreas externas das 
agências bancárias e casas lotéricas, na forma das Emendas Aditiva nº 66/2014 e 
Modificativa nº 67/2014. Apresentação de proposições: Vários parlamentares 
apresentam suas proposições. Oradores inscritos: O presidente registrou as 
inscrições dos parlamentares Glewton de Sá e Oswaldinho da Capoeira. O vereador 
Glewton de Sá inicialmente agradece a dona Eva e neta Maria Fernanda pela 
participação na caminhada “Passos que salvam”; e ao vereador João Macedo pela 
cessão de carro de som. Discursou sobre as necessárias ações políticas junto ao 
governador eleito, Fernando Pimentel e ao vice-governador, Antônio Andrade, 
visando à construção de hospital regional em Paracatu. “Os vereadores devem 
trazer o que tem de melhor para Paracatu”, disse o parlamentar. Explanou sobre a 
capacidade dos atendimentos de um hospital regional, como: exames de alta 
complexidade; acesso a vários tipos de residências médicas e UTI neonatal; dentre 
outras. Ato contínuo, o vereador Oswaldinho da Capoeira destacou a colaboração 
da senhora Idalice em prol do hospital do câncer. Discursou sobre a ampliação do 
PSF do Chapadinha, que reduziu o espaço utilizados para as atividades com os 
idosos do projeto social Viva Mais. “O projeto com os idosos está em 
funcionamento há muitos anos” disse o parlamentar. E  pediu respeito do Poder 
Executivo com os bairros  Paracatuzinho e Chapadinha. Na oportunidade, 
apresentou requerimento solicitando a ampliação do espaço social no PSF do 
Chapadinha. Os vereadores Marcos Oliveira, Gilvan Rodrigues, Glewton de Sá, João 
Macedo, Joãozinho Contador, Ragos Oliveira e José Maria Coimbra apartearam os 
oradores.  Assuntos gerais: Vários Edis fizeram uso da palavra. Ato contínuo 
encerrou-se a primeira parte da reunião. SEGUNDA PARTE: Ordem do Dia: Turno 
único de discussão e votação da Emenda de Redação nº 68/2014 ao Projeto de Lei 
nº 69/2014, do prefeito Olavo Remígio Condé, que estima a receita e fixa a despesa 
do município de Paracatu para o exercício financeiro de 2015. Aprovada! Turno 
único de discussão e votação da Redação Final ao Projeto de Lei nº 69/2014, do 
prefeito Olavo Remígio Condé, que estima a receita e fixa a despesa do município 
de Paracatu para o exercício financeiro de 2015. Aprovada! Segundo turno de 
discussão e votação do Projeto de Lei nº 86/2014, da vereadora Marli Ribeiro, que 
dispõe sobre autorização de divulgação do “Disque 100” nos impressos produzidos 
e distribuídos pela Secretaria Municipal de Educação no âmbito do município de 
Paracatu. Aprovada! Segundo turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº 
89/2014, do vereador Glewton de Sá, que dispõe sobre a divulgação das receitas e 
despesas dos Poderes Executivo e Legislativo do município de Paracatu. Aprovado! 
Segundo turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº 101/2014, do prefeito 
Olavo Remígio Condé, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial em 
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favor da Associação dos Deficientes Físicos de Paracatu. Aprovado! Turno único de 
discussão e votação da Emenda Modificativa nº 41/2014 ao Projeto de Lei nº 
85/2014, do prefeito Olavo Remígio Condé, que autoriza a doação de área de 
domínio público ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Aprovada! 
Primeiro turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº 85/2014, do prefeito 
Olavo Remígio Condé, que autoriza a doação de área de domínio público ao 
Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Aprovado! Turno único de discussão 
e votação da Emenda Modificativa nº 63/2014 ao Projeto de Lei nº 93/2014, do 
vereador Glewton de Sá, que dispõe sobre o uso das águas pluviais e o reuso da 
água nas edificações privadas que especifica no município de Paracatu. Aprovada! 
Primeiro turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº 93/2014, do vereador 
Glewton de Sá, que dispõe sobre o uso das águas pluviais e o reuso da água nas 
edificações privadas que especifica no município de Paracatu. Aprovado! Primeiro 
turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº 92/2014, do prefeito Olavo 
Remígio Condé, que autoriza o Poder Executivo a doar área de terreno de 
propriedade do município de Paracatu ao Rotary Club Paracatu 200. Aprovado! 
Turno único de discussão e votação do Projeto de Resolução nº 10/2014, do 
vereador Greik de Oliveira, que concede título de cidadão paracatuense ao padre 
Paulo Giovanni Rodrigues de Melo. Aprovado por dezesseis votos favoráveis, 
unanimidade dos presentes! Turno único de discussão e votação do Projeto de 
Resolução nº 11/2014, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que 
aprova as contas do município de Paracatu, exercício de 2006, nos termos do 
Parecer Prévio nº 729907, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 
Aprovado por dezesseis votos favoráveis, unanimidade dos presentes! Turno único 
de discussão e votação em bloco dos Requerimentos números: 868 a 871, do 
vereador Glewton de Sá; 872, do vereador Marlon Gouveia; 874, 875, do vereador 
Rosival Araújo; 876, 882, da vereadora Eloisa Cunha; 877 a 879, da vereadora Marli 
Ribeiro; e 883, 884,901, do vereador Oswaldinho da Capoeira. Aprovados! Ato 
contínuo encerrou-se a segunda parte da reunião. TERCEIRA PARTE: Anúncio da 
Ordem do Dia: Nos termos dos artigos 192 a 195, do Regimento Interno desta Casa 
Legislativa, que dispõem sobre projeto de iniciativa do prefeito municipal com 
solicitação de urgência, o presidente deixou de anunciar a Ordem do Dia da 
próxima semana, até a deliberação das Comissões Técnicas Permanentes de 
Constituição, Justiça e Redação sobre o Substitutivo nº 1/2014; e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, quanto ao mérito do Projeto de Lei nº 90/2014, do 
prefeito Olavo Remígio Condé, que cria o Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional – COMSEA do município de Paracatu. Ato contínuo, 
informou que a pauta de deliberação do Plenário estava trancada. Em seguida, 
solicitou que os presidentes das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, 
vereador Juscelino Carteiro e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, vereador 
Joãozinho Contador, convocassem reuniões extraordinárias visando os exames e 
pareceres necessários para a deliberação da matéria. Chamada Final: Registrou-se 
a presença de todos os vereadores e a ausência do vereador Hamilton Batista. O 
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presidente declarou encerrada a reunião e determinou a lavratura da presente ata; 
vereador secretário Marlon Gouveia (______________), vereador presidente 
Glewton de Sá (______________). .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 


