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ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PARACATU - ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 9 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 do vereador 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 o recebimento da resposta 
através do ofício SESAU nº 1571/2014, do prefeito municipal, ao Requerimento nº 
882/2014, da vereadora Eloisa Cunha, sobre as empresas fornecedoras dos 
medicamentos utilizados pelo município desde março de 2014 até os dias atuais, 
ficando à disposição dos parlamentares para consulta. Pareceres aprovados: da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação: pela admissibilidade dos Projetos de 
Lei: nº 99/2014, do vereador João Macedo, que dispõe sobre a proibição de uso de 
capacete ou gorro em estabelecimentos públicos e privados; nº 124/2014, do 
prefeito Olavo Remígio Condé, que autoriza a destinação de recursos para o setor 
privado; da Comissão de Administração, Serviços Públicos e Cidadania: pela 
aprovação dos Projetos de Lei nº 110/2014, da vereadora Eloisa Cunha, que dispõe 
sobre a existência de livro de críticas, sugestões e reclamações dos usuários nas 
unidades de atendimento ao público das secretarias municipais de Saúde e 
Educação, na forma da Emenda Modificativa nº 70/2014; 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 120/2014, do 
prefeito Olavo Remígio Condé, que concede remissão e anistia relativas ao imposto 
sobre transmissão e cessão onerosa de bens imóveis intervivos e de direito reais a 
eles relativos incidentes sobre transações intermediárias; da Comissão Conjunta: 
pela aprovação do Projeto 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; da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária: pela aprovação dos 
Projetos de Lei nº 91/2014, da Mesa Diretora, que dispõe sobre a reestrutura do 
plano de cargos e carreiras da Câmara Municipal de Paracatu, estabelece normas 
gerais de enquadramento; 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; pela rejeição do Projeto de Lei nº 109/2014, da 
vereadora Eloisa Cunha, que dispõe sobre a realização de coleta de amostras das 
águas para análise no município de Paracatu. Apresentação de proposições: Vários 
parlamentares apresentam suas proposições. Oradores inscritos: Registrada as 
inscrições dos vereadores Ragos Oliveira e Glewton de Sá. O vereador Ragos 
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Oliveira agradeceu os parlamentares que ajudaram a engrandecer o debate das 
ideias, a imprensa pela divulgação das ações desse Legislativo, aos servidores dessa 
Egrégia Casa pelo suporte técnico ao trabalho dos parlamentares e a todas as 
pessoas que ajudaram na melhoria de Paracatu. Disse que luta na defesa dos 
interesses sociais e que já concluiu mais de 130 processos de aposentadoria. Falou 
que trouxe recursos para terminar a rede pluvial do bairro Sol Nascente, que com 
parceria do governo municipal o bairro foi asfaltado e passeis construídos. 
Comentou sobre as 94 casas para os quilombolas do São Domingos. Explanou sobre 
a verba de 1,2 milhões de reais para a saúde de Paracatu, através do deputado 
Wellington Prado. “Entraram para Paracatu mais de 7 milhões de reais”; disse o 
vereador. Comentou sobre a luta contra a insegurança em Paracatu, com a limpeza 
da Polícia Civil e as mudanças na Polícia Militar. Falou das ações da Comissão dos 
Direitos Humanos sobre a cassação das diretoras das escolas estaduais, e que está 
aguardando a posse no governador eleito para anistiar e empossar essas diretoras. 
Explanou sobre a construção de 1000 apartamentos sociais em Paracatu pela 
COOHAB e que está buscando o encaminhamento de 12 milhões de reais para o 
saneamento básico de Paracatu. O vereador Glewton de Sá comentou sobre o 
hospital regional em Paracatu chamando a responsabilidade de todos para que se 
concretize. Comentou que na reunião em Unaí, no dia 16/12/2014, somente a 
cidade de Formoso foi contra a escolha de Paracatu e as outras foram favoráveis. 
Disse que temos as melhores condições e que devemos partir para a briga. 
Comentou que a cidade de Unaí já está até com projeto. Elogiou a secretária de 
saúde, senhora Nádia, e a superintendente do hospital, senhora Maíra. Comentou 
que Paracatu já atende as cidades da região como: Arinos, Unaí, Formoso, dentre 
outras. Apresentou ofício a ser direcionado a GRS requerendo a construção do 
hospital regional em Paracatu, assinado por todos os vereadores. Apartearam os 
parlamentares: Oswaldinho da Capoeira, João Archanjo, Joãozinho Contador, 
Marcos Oliveira, Gilvan Rodrigues, Hamilton Batista, Ragos Oliveira, Cabo Camilo, 
Rosival Araújo, Juscelino Carteiro, Marlon Gouveia, Greik de Oliveira e José Maria 
Coimbra. Assuntos gerais: Fizeram uso da palavra os vereadores: José Maria 
Coimbra, Joãozinho Contador, Marcos Oliveira, João Archanjo, Cabo Camilo, 
Hamilton Batista, Juscelino Carteiro, Oswaldinho da Capoeira, Gilvan Rodrigues e 
Glewton de Sá. Ato contínuo encerrou-se a primeira parte da reunião. SEGUNDA 
PARTE: Ordem do Dia: Turno único de discussão e votação da Redação Final ao 
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! Turno único de discussão e votação da Redação Final ao 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. 
Aprovada! Turno único de discussão e votação da Redação Final ao Projeto de 
Resolução nº 10/2014, do vereador Greik de Oliveira, que concede título de 
cidadão paracatuense ao padre Paulo Giovanni Rodrigues de Melo. Aprovada por 
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dezesseis votos favoráveis! Turno único de discussão e votação da Redação Final ao 
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. Aprovada por dezesseis votos favoráveis! 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. Aprovado! Segundo 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, e dá outras providências. Aprovado! Turno 
único de discussão e votação da Emenda Modificativa nº 60/2014 ao Projeto 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. Aprovada! Primeiro turno de discussão 
e votação do Projeto 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. 
Aprovado! Turno único de discussão e votação da Emenda Modificativa nº 69/2014 
ao Projeto de Lei nº 105/2014, do vereador Marlon Gouveia, que institui a semana 
municipal de segurança e saúde no trabalho. Aprovada! Primeiro turno de 
discussão e votação do Projeto de Lei nº 105/2014, do vereador Marlon Gouveia, 
que institui a semana municipal de segurança e saúde no trabalho. Aprovado! 
Primeiro turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº 91/2014, da Mesa 
Diretora, que dispõe sobre a reestrutura do plano de cargos e carreiras da Câmara 
Municipal de Paracatu, estabelece normas gerais de enquadramento, e dá outras 
providências. Aprovado! Turno único de discussão e votação do Requerimento nº 
921/2014, da vereadora Eloisa Cunha, que requer processo de votação nominal do 
Projeto 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. Aprovado! 
Primeiro turno de discussão e votação do Projeto 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. Aprovado por onze votos favoráveis e cinco votos 
contrários! Primeiro turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº 104/2014, 
da Mesa Diretora, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara 
Municipal de Paracatu. Aprovado! Primeiro turno de discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 106/2014, do vereador Marlon Gouveia, que inclui no calendário 
oficial do município a festa da padroeira da Paróquia Nossa Senhora do Fátima. 
Aprovado! Primeiro turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº 107/2014, do 
vereador Marlon Gouveia, que inclui no calendário oficial do município a festa da 
padroeira da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Aprovado! Primeiro turno de 
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discussão e votação do Projeto de Lei nº 111/2014, do vereador Marlon Gouveia, 
que cria a campanha municipal de combate e prevenção ao câncer de próstata. 
Aprovado! Primeiro turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº 112/2014, do 
vereador Glewton de Sá, que dispõe sobre a “Corrida Rústica da Lagoa”. Aprovado! 
Primeiro turno de discussão e votação do Projeto de Lei 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. Aprovado! Primeiro 
turno de discussão e votação do Projeto de Lei 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. Aprovado! Turno 
único de discussão e votação do Projeto 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. Aprovado! Turno único de 
discussão e votação do Projeto de Lei nº 123/2014, do vereador João Macedo, que 
reconhece de utilidade pública municipal a Associação Protetora dos Animais 
Domésticos de Paracatu – APAP. Aprovado! Turno único de discussão e votação em 
bloco dos Requerimentos números: 885, 891 a 893, 909, 910, 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. Aprovados!  
Ato contínuo encerrou-se a segunda parte da reunião. TERCEIRA PARTE: Anúncio 
da Ordem do Dia: O presidente anunciou a Ordem do Dia da próxima reunião 
ordinária: Turno único de discussão e votação da Redação Final aos seguintes 
Projetos 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 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; Segundo turno de discussão e votação do 
Projeto de Lei: nº 91/2014, da Mesa Diretora, que dispõe sobre a reestrutura do 
plano de cargos e carreiras da Câmara Municipal de Paracatu, estabelece normas 
gerais de enquadramento, e dá outras providências; 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 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, 
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do vereador Marlon Gouveia, que institui a semana municipal de segurança e 
saúde no trabalho, na forma da Emenda Modificativa nº 69/2014; nº 106/2014, do 
vereador Marlon Gouveia, que inclui no calendário oficial do município a festa da 
padroeira da Paróquia Nossa Senhora do Fátima; nº 107/2014, do vereador Marlon 
Gouveia, que inclui no calendário oficial do município a festa da padroeira da 
Paróquia Nossa Senhora Aparecida; 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; Primeiro turno de discussão e votação dos Projetos de Lei: 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 116/2014, do 
vereador João Macedo, que institui a semana de orientação vocacional no 
município de Paracatu; Turno único de discussão e votação dos Requerimentos 
números: 904, do vereador Marlon Gouveia; 906 a 908, do vereador Cabo Camilo; 
911, do vereador Oswaldinho da Capoeira; e 912 a 917, do vereador Gilvan 
Rodrigues. Chamada Final: Registrou-se a presença de todos os vereadores bem 
como a ausência justificada do vereador 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. 


