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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PARACATU - ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 1º DE DEZEMBRO 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, bem como as 
ausências dos parlamentares Eloisa Cunha e João Macedo. 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 a 
inexistência de correspondências e matérias recebidas, e comunicou sobre a 
reforma da decisão do Parecer Prévio nº 843.301, Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais com relação à prestação de contas do município de Paracatu 
referente ao exercício de 2010, que decidiu pela aprovação conforme Parecer nº 
876.366. Pareceres aprovados: da Comissão de Constituição, Justiça e Redação: 
pela aprovação da Redação Final aos Projetos 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, na forma da Emenda Modificativa nº 62/2014; 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; nº 
101/2014, do prefeito Olavo Remígio Condé, que dispõe sobre abertura de crédito 
adicional especial em favor da Associação dos Deficientes Físicos de Paracatu; e da 
Redação Final aos Projetos de Resolução nº 10/2014, do vereador Greik de Oliveira, 
que concede título de cidadão paracatuense ao padre Paulo Giovanni Rodrigues de 
Melo; 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; pela 
admissibilidade do Projeto de Lei Complementar nº 12/2014, do prefeito Olavo 
Remígio Condé, que acrescenta dispositivos ao art. 62 da Lei Complementar nº 
37/2001, para normatizar a isenção do ITBI sobre a tramitação de imóveis inclusos 
em planos de habitação para população de baixa renda; dos Projetos de Lei: nº 
122/2014, da vereadora Eloisa Cunha, que reconhece de utilidade pública 
municipal a Associação Centro de Apoio da Agricultura Familiar de Paracatu/MG – 
CENAFPAR; nº 123/2014, do vereador João Macedo, que reconhece de utilidade 
pública municipal a Associação Protetora dos Animais Domésticos de Paracatu – 
APAP; e do Substitutivo nº 1/2014, da vereadora Eloisa Cunha, ao 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; da 
Comissão de Administração, Serviços Públicos e Cidadania: pela aprovação dos 
Projetos de Lei nº 102/2014, do vereador João Macedo, que dispõe sobre a 
obrigação dos promotores de eventos realizados em clubes ou locais de shows a 
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fazer adaptações que especifica para o usuário portador de deficiência física; nº 
108/2014, da vereadora Eloisa Cunha, que dispõe sobre a realização anual de 
exame biométrico nos alunos da rede municipal de ensino fundamental e médio; 
nº 109/2014, da vereadora Eloisa Cunha, que dispõe sobre a realização de coleta 
de amostras das águas para análise no município de Paracatu; nº 111/2014, do 
vereador Marlon Gouveia, que cria a campanha municipal de combate e prevenção 
ao câncer de próstata; nº 112/2014, do vereador Glewton de Sá, que dispõe sobre 
a “Corrida Rústica da Lagoa”; nº 113/2014, da vereadora Eloisa Cunha, que institui 
no calendário oficial do município de Paracatu o dia do PROERD – Programa 
Educacional de Resistência às Drogas; nº 114/2014, da vereadora Eloisa Cunha, que 
dispõe sobre a instituição no calendário oficial do município de Paracatu da semana 
de conscientização e orientação sexual; da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária: pela aprovação dos Projetos de Lei 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 a Décima Sétima 
Legislatura, na forma da Emenda Modificativa nº 60/2014; nº 104/2014, 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, na forma da Emenda Modificativa nº 
69/2014. Apresentação de proposições: Vários parlamentares apresentam suas 
proposições. Tribuna livre: O presidente registrou a inscrição do senhor Joaquim 
Carlos Mendes dos Santos, que explanou sua preocupação sobre o uso dos 
agrotóxicos na cidade de Paracatu, e pediu apoio dos parlamentares para legislar 
sobre o assunto. Oradores inscritos: Registrada as inscrições dos vereadores 
Glewton de Sá e Gilvan Rodrigues. O vereador Glewton de Sá discursou sobre os 
programas “PROVAB”  e “Mais Médicos”. Comentou que Paracatu tinha cinco vagas 
para o PROVAB, sem ônus para o município; e que teve uma redução para duas 
vagas. Esclareceu que com gestão política pode-se aumentar o número de vagas do 
PROVAB, basta que haja união dos parlamentares. Explicou que no “PROVAB” os 
médicos são brasileiros e que podem migrar para o programa “Mais Médicos”. 
Apresentou requerimento de pedindo de informação de quantos médicos dos 
programas “PROVAB” e “Mais Médicos” estão cedidos para Paracatu. Finalizou, 
falando sobre a premiação do Instituto Tiradentes, que lhe concedeu a Medalha 
Alferes Tiradentes, pela lisura das contas do Poder Legislativo. E agradeceu o apoio 
dos vereadores e servidores da Câmara Municipal por essa honraria. O vereador 
Gilvan Rodrigues agradeceu o apoio dos vereadores na gestão contra a violência. 
Comentou a concessão da Moção de Regozijo ao 45º Batalhão da Polícia Militar. 
Leu o requerimento de pedido de transferência do comandante Carlos Aquino e 
comentou sobre essa vitória. Apresentou os dados estatísticos da redução visível 
da violência na cidade. Apartearam os oradores os seguintes parlamentares: 
Rosival Araújo, Joãozinho Contador, Ragos Oliveira, Oswaldinho da Capoeira, Cabo 
Camilo, Marcos Oliveira, Greik de Oliveira, Hamilton Batista, João Archanjo, José 
Maria Coimbra, Juscelino Carteiro, Marli Ribeiro e Glewton de Sá.  Assuntos gerais: 
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Fizeram uso da palavra os vereadores: Hamilton Batista, Marcos Oliveira, Joãozinho 
Contador, Greik de Oliveira, Cabo Camilo, Rosival Araújo, Oswaldinho da Capoeira, 
João Archanjo, Juscelino Carteiro, Ragos Oliveira, Gilvan Rodrigues e Glewton de Sá. 
Ato contínuo encerrou-se a primeira parte da reunião. SEGUNDA PARTE: Ordem do 
Dia: O presidente incluiu a discussão e votação da Redação Final ao Projeto de Lei 
nº 101/2014, do prefeito Olavo Remígio Condé, que dispõe sobre a abertura de 
crédito adicional especial em favor da Associação dos Deficientes Físicos de 
Paracatu; nos exatos 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. Turno único de discussão e votação da Redação Final ao 
Projeto de Lei nº 101/2014, do prefeito Olavo Remígio Condé, que dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional especial em favor da Associação dos Deficientes 
Físicos de Paracatu. Aprovada! TERCEIRA PARTE: Anúncio da Ordem do Dia: O 
presidente lembrou aos parlamentares que em face do feriado de segunda-feira, 
dia de Imaculada Conceição, anunciou a Ordem do Dia da reunião ordinária para o 
dia 09/12/2014 (terça-feira): Turno único de discussão e votação da Redação Final 
aos seguintes Projetos 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; 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; Turno único de discussão e votação da Redação Final aos seguintes 
Projetos de Resolução: nº 10/2014, do vereador Greik de Oliveira, que concede 
título de cidadão paracatuense ao padre Paulo Giovanni Rodrigues de Melo; 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; Segundo 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; 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; 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; Primeiro turno de 
discussão e votação dos Projetos de Lei: 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 a Décima Sétima 
Legislatura, na forma da Emenda Modificativa nº 60/2014; nº 104/2014, 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, na forma da Emenda Modificativa nº 
69/2014; nº 111/2014, do vereador Marlon Gouveia, que cria a campanha 
municipal de combate e prevenção ao câncer de próstata; nº 112/2014, do 
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vereador Glewton de Sá, que dispõe sobre a “Corrida Rústica da Lagoa”; nº 
113/2014, da vereadora Eloisa Cunha, que institui no calendário oficial do 
município de Paracatu o dia do PROERD – Programa Educacional de Resistência às 
Drogas; nº 114/2014, da vereadora Eloisa Cunha, que dispõe sobre a instituição no 
calendário oficial do município de Paracatu da semana de conscientização e 
orientação sexual; Turno único de discussão e votação dos seguintes Projetos de 
Lei: nº 122/2014, da vereadora Eloisa Cunha, que reconhece de utilidade pública 
municipal a Associação Centro de Apoio da Agricultura Familiar de Paracatu/MG – 
CENAFPAR; nº 123/2014, do vereador João Macedo, que reconhece de utilidade 
pública municipal a Associação Protetora dos Animais Domésticos de Paracatu – 
APAP; Turno único de discussão e votação dos Requerimentos números: 885, 891 a 
893, do vereador Glewton de Sá; 886, da vereadora Eloisa Cunha; 887, do vereador 
Marlon Gouveia; 888, do vereador João Archanjo; 890, do vereador Joãozinho 
Contador; 894, 895, da vereadora Marli Ribeiro; 896, do vereador Marcos Oliveira; 
897, 898, do vereador Cabo Camilo; 899, 900, 902, 903, do vereador Oswaldinho da 
Capoeira. Chamada Final: Registrou-se a presença de todos os vereadores bem 
como as ausências dos parlamentares Eloisa Cunha e João Macedo. O 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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 


