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ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PARACATU - ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 15 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 a inexistência de matérias e 
correspondências recebidas. Pareceres aprovados: da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação: pela aprovação das Redações Finais aos 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; pela admissibilidade dos Projetos de Lei: nº 115/2014, do 
vereador João Macedo, que dispõe sobre normas de controle de consumo 
excessivo e o desperdício de água; nº 117/2014, do vereador João Macedo, que 
torna obrigatório aos órgãos públicos municipais realizar a coleta seletiva dos seus 
lixos, de modo a permitir sua posterior reciclagem; nº 125/2014, da vereadora 
Marli Ribeiro, que dispõe sobre a instituição da política municipal de prevenção às 
doenças ocupacionais do educador da rede municipal de ensino, na forma da 
Emenda Modificativa nº 74/2014; nº 126/2014, do vereador Glewton de Sá, que 
dispõe sobre a denominação de rua Américo Rodrigues Ribeiro; da Comissão de 
Administração, Serviços Públicos e Cidadania: pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar nº 12/2014, do prefeito Olavo Remígio Condé, que acrescenta 
dispositivos ao art. 62 da Lei Complementar nº 37, de 2001, para normatizar a 
isenção do ITBI sobre a transmissão de imóveis inclusos em planos de habitação 
para população de baixa renda; dos Projetos de Lei: nº 72/2014, do vereador 
Glewton de Sá, que declara como urbana a área rural que menciona, na forma do 
Substitutivo nº 2/2014; 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; da Comissão 
Conjunta: pela aprovação 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 – Minas Gerais, na forma do Substitutivo nº 
1/2014; da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária: pela aprovação do 
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Projeto de Lei: nº 120/2014, do prefeito Olavo Remígio Condé, que concede 
remissão e anistia ao imposto sobre transmissão e cessão onerosa de bens imóveis 
inter vivos e de direito reais a eles relativos incidentes sobre transações 
intermediárias; e pela rejeição 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 fazer adaptações que especifica para o usuário 
portador de deficiência física; nº 110/2014, da vereadora Eloisa Cunha, que dispõe 
sobre a existência de livro para críticas, sugestões e reclamações dos usuários nas 
unidades de atendimento ao público das secretarias municipais de Saúde e 
Educação. Apresentação de proposições: Vários parlamentares apresentam suas 
proposições. Oradores inscritos: Registrada as inscrições dos vereadores Rosival 
Araújo e Glewton de Sá, em lista suplementar os vereadores Joãozinho Contador, 
Ragos Oliveira e Oswaldinho da Capoeira. O presidente declinou seu tempo na 
tribuna concedendo-o aos parlamentares da lista suplementar.  O vereador Rosival 
Araújo discursou sobre o novo marco regulatório da mineração; apresentou slides 
sobre a mineração. Disse que no Brasil menos se arrecada com a mineração, e que 
o minério vai para outros países e voltam como produtos manufaturados. Ilustrou 
com dados estatísticos sobre a mineração brasileira. Finalizou explanando sobre o 
PRESERV e de sua tranquilidade para decidir sobre o projeto de lei. Comentou 
sobre os servidores concursados e que todos os parlamentares parabenizaram o 
prefeito municipal no ano passado pelo projeto do PRESERV. Disse que a atual 
proposta está atropelando as regras do Ministério da Previdência Social, 
desrespeitando a Portaria Ministerial nº 403, que foi atualizada em 2013. “O 
prefeito está querendo desmantelar o PRESERV”, disse o vereador. O vereador 
Joãozinho Contador agradeceu aos colegas o apoio nas comissões. Reconheceu o 
valor dos servidores da Casa; e apresentou levantamento dos trabalhos realizados 
pelos servidores. Comunicou que foi identificado diferença do VAF de uma 
determinada empresa de R$ 38 milhões de reais, que representa mais R$ 70 mil 
reais na receita do município. O vereador Ragos Oliveira no uso da tribuna disse na 
íntegra: “Senhor presidente, eu quero quebrar o protocolo, se o Soldado Camilo 
quiser fazer um aparte à minha tribuna eu terei todo o prazer de dar o aparte a ele. 
Soldado, porque aqui você é vereador, um reles vereador, mais nada do que isso. 
Aqui não tem guerra não senhor presidente, aqui é um lugar de discussão de ideias, 
de debate. Senhor presidente, nesta noite, eu vim até a tribuna desta Casa, já tinha 
até pensado em marcar a tribuna da Câmara, para poder falar do dia dez de 
dezembro, dia que o mundo inteiro comemora o Dia Internacional dos Direitos 
Humanos. Então, Senhor presidente, o mundo evoluiu e não tem como falar em 
civilização sem falar em respeito à dignidade dos princípios humanos. Em carta 
aberta, o presidente Obama, prometeu ao mundo inteiro que será fechada a prisão 
de Guantánamo, aonde acontecem todos os tipos de atrocidades em nome da 
segurança pública dos nortes americanos. Pois bem, senhor presidente e demais 
companheiros vereadores, sou membro aqui desta Casa há dez anos e se tem uma 
coisa, senhor presidente, que ninguém nunca conseguiu fazer, foi me intimidar. Até 
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porque, senhor presidente, intimidação pra mim, senhor presidente, ela não tem 
significado algum, pois estou aqui representando os interesses de Paracatu e 
dentro dos interesses da nossa cidade também está relacionado os mais pobres, os 
mais fracos, os oprimidos. Por isso, senhor presidente, quando eu vejo a Câmara de 
Paracatu cheia de policiais, eu pergunto à toda a sociedade de Paracatu. O ano 
passado foi assassinado em Paracatu, sessenta e seis pessoas em Paracatu e sequer 
vieram aqui um policial para poder nos dar explicações. Hoje eu estou vendo a 
Câmara repleta de policiais. Repleta! Pelo menos hoje vamos ter segurança aqui 
nesta região, senhor presidente. Mas o que eu observo,  senhor presidente, é que 
este ato de encher a Câmara para intimidar uma pessoa que estava aqui para poder 
denunciar um ato de agressão, além de afrontar a nossa Câmara de Vereador, além 
de nos afrontar, todos os vereadores desta Casa, por que não pensa que esse ato, 
essa atitude covarde desses senhores que não tem coragem de olhar na cara de um 
homem de bem, que viram as costas porque tem consciência pesada, porque os 
homens de verdade olham um na cara do outro, quando as pessoas estão falando. 
Então, senhor presidente, eu respeito os homens que merecem respeito. E na 
polícia existe sim. (...) Após manifestação, vamos colocar estas pessoas para fora, 
né senhor presidente? Eles podem ser autoridades dentro do seu quartel de 
polícia, aqui vocês não são autoridades não. Aqui vocês têm que respeitar também 
a lei. E não é adesivo de polícia, emblema de polícia que vai nos intimidar, não, 
senhor presidente. Aqui tem dezessete homens, pais de família que respeitam as 
leis, e duas mulheres, desculpa, que respeitam a lei e gostam também de ser 
respeitados. Dentro da polícia, tenho bons amigos dentro da polícia. Mas, não 
pensa hoje não, companheiros, que este ato de dar as costas, é um ato de agressão 
a esta Casa. Já mandei filmar, já mandei tirar fotos e estarei passando esta 
mensagem, esta imagem, para a Comissão de Direito da Assembleia Legislativa, da 
qual o presidente é o Deputado Durval Angelo e também da Comissão de Direitos 
Humanos Nacional, senhor presidente. Não esqueçam; o governador troca dia 
primeiro. Não esqueça desse detalhe. O comando da polícia militar vai ser trocado 
dia primeiro em Belo Horizonte. Sabe disso, Dr. Abdon? E aí, nós vamos levar o 
rosto de cada um de vocês para mostrar a forma que vocês respeitam os direitos 
humanos e afrontam até mesmo a Casa Legislativa. Quando um menor de quatorze 
anos foi brutalmente espancado na frente de sua mãe, senhor presidente, por dois 
policiais. E aí, vereador Greik, eu já vou fazer um requerimento verbal para que nós 
possamos ouvir todas as vítimas das atrocidades que esse dois policiais tem feito 
aqui em Paracatu. E depois de ouvi-las, vamos também encaminhar para onde tem 
ser encaminhado. E gostaria, nesse momento, antes de vocês que estão aqui hoje, 
que são heróis, que perante tantos policiais, vocês tiveram coragem de vir até a 
Câmara para fazer a denúncia. Que deixe também o nome e o seu CPF, que eu vou 
ligar amanhã para a Comissão de Direitos Humanos pedindo a proteção para cada 
um de vocês. Este ato aqui demonstra com muita clareza, o que estes elementos 
são capazes de fazer para poder agredir as pessoas. Aguarde. Na minha vida, 
senhor presidente, uma coisa que eu nunca tive. Primeiro, foi covardia.  Quando eu 
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fui eleito vereador, eu assinei um compromisso. Eu jurei um compromisso de 
defender as pessoas, principalmente, os oprimidos e os pobres. Queria aqui, 
rapidamente, senhor presidente, dizer uma frase: a polícia de Paracatu deve um 
grande respeito ao povo de Paracatu. Porque, senhor presidente? A polícia que 
mais mata no mundo, também é a polícia que mais morre no mundo. Mas em 
Paracatu é diferente, senhor presidente. Nos duzentos anos de polícia em 
Paracatu, jamais fora assassinado um policial em Paracatu. Porque o povo de 
Paracatu é ordeiro, respeita a polícia. Aí aparece, um ou outro deficiente mental, 
que de porte de uma arma na cintura, começa a agredir as pessoas de bem da 
nossa cidade. Por isso eu exijo respeito sim, porque o povo de Paracatu não tem 
que ser agredido, afrontado, com o pretexto de dar segurança pública. Dar 
segurança pública não é com tapa na cara das pessoas, não é com cacetada nas 
pessoas. Dar segurança pública é tendo responsabilidade, fazendo um bom serviço, 
fazendo um bom serviço de investigação, fazendo um bom serviço de policiamento. 
Como tem bons policiais em Paracatu. A parte podre, senhor presidente, não pode 
imundar toda uma corporação. Eu sei que existem bons homens na polícia aqui, 
mas essa parte podre, senhor presidente, eu vou me encarregar de arrancar, de 
arrancar dentro da polícia. Viu, Dr. Abdon? Vossa Excelência, Vossa Senhoria, 
também foi agredido, a sua honra aqui em Paracatu. Mas vamos levantar tudo isso, 
senhor presidente, à Polícia Federal, senhor presidente, eu vou ligar amanhã ao 
ministro José Eduardo Cardoso, que tenho a honra de gozar da sua amizade e vou 
pedir à Polícia Federal também para fazer uma investigação nestes indivíduos que 
são capazes de tudo pelo ato que nós estamos vendo aqui esta noite. Então, senhor 
presidente, fica aqui. Eu hoje não vou citar, viu vereador Greik, nenhum nome de 
nenhuma vítima das atrocidades que foram cometidas pelos marginais de fardas, 
mas na nossa comissão, vamos abrir os microfones para poder ouvir cada um das 
pessoas que foram agredidas. Então fica aí, senhor presidente, meu agradecimento 
pelo espaço concedido. Pela tribuna que o senhor abriu mão, pela relevância do 
assunto. Mas em breve vocês terão notícia do que esta Comissão de Direitos 
Humanos vai tomar providência”. O vereador Oswaldinho da Capoeira parabenizou 
cada servidor presente que estão lutando pela sua aposentadoria. Disse que 
respeita a decisão dos parlamentares da Casa. Falou da dificuldade dos servidores 
do estado para cumprir suas obrigações. “Quando as coisas acontecem de bem 
nada é divulgado”, disse o vereador. A criminalidade nos bairros carentes está 
reduzindo, informou o parlamentar. Comentou sobre o trabalho dos policiais, 
especialmente de suas dificuldades. Sobre o PRESERV, disse que tudo dá um 
jeitinho; que o servidor vai aposentar e não vai ter dinheiro para pagar. Comentou 
que há muita propaganda na mídia, mas o servidor é quem faz a diferença. “Nós 
não estamos valorizando os servidores”, disse o vereador. Finalizou apresentando 
alguns gastos na festa da cidade, tais como: R$ 75.728,00 pela contratação da 
dupla “Patati e Patata”, por duas horas de show; R$ 64.500,00, pela contratação 
dos “Anjos de Resgate”. Assuntos gerais: Fizeram uso da palavra os vereadores: 
Cabo Camilo, José Maria Coimbra, Gilvan Rodrigues, Joãozinho Contador, Marcos 
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Oliveira, Ragos Oliveira e Oswaldinho da Capoeira. 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 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. Aprovada! 
Turno único de discussão e votação da Redação Final 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! 
Turno único de discussão e votação da Redação Final ao 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. Aprovada! Turno único de discussão e votação da Redação Final ao 
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. Aprovada! 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. Aprovado! Segundo turno de discussão 
e votação 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, e dá outras providências. Aprovado! Turno 
único de discussão e votação do Requerimento nº 935/2014, 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. Rejeitado! Segundo 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! Segundo 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! Segundo 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! Segundo 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! 
Segundo 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! Segundo 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! Segundo turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº 
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111/2014, do vereador Marlon Gouveia, que cria a campanha municipal de 
combate e prevenção ao câncer de próstata. Aprovado! Segundo 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! Segundo 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! Segundo 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 Substitutivo nº 1/2014 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 – Minas Gerais. Rejeitado! Turno único de 
discussão e votação da Emenda Modificativa nº 59/2014 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 – Minas 
Gerais. Rejeitada! Primeiro turno de discussão e votação 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 – Minas 
Gerais. Aprovado! Turno único de discussão e votação da Emenda Modificativa nº 
71/2014 ao Projeto 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. Aprovada! Primeiro turno de discussão e votação do 
Projeto 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. Aprovado! Turno único de discussão e votação da Emenda 
Modificativa nº 70/2014 ao Projeto de Lei nº 110/2014, da vereadora Eloisa Cunha, 
que dispõe sobre a existência de livro para críticas, sugestões e reclamações dos 
usuários nas unidades de atendimento ao público das secretarias municipais de 
Saúde e Educação. Aprovada! Primeiro turno de discussão e votação do Projeto de 
Lei nº 110/2014, da vereadora Eloisa Cunha, que dispõe sobre a existência de livro 
para críticas, sugestões e reclamações dos usuários nas unidades de atendimento 
ao público das secretarias municipais de Saúde e Educação. Aprovado! Primeiro 
turno de discussão e votação do Projeto 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 fazer adaptações que especifica para o usuário 
portador de deficiência física. Aprovado! Primeiro turno de discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 109/2014, da vereadora Eloisa Cunha, que dispõe sobre a 
realização de coleta de amostra das águas para análise no município de Paracatu. 
Aprovado! Primeiro turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº 116/2014, do 
vereador João Macedo, que institui a semana de orientação vocacional no 
município de Paracatu. Aprovado! Primeiro turno de discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 120/2014, do prefeito Olavo Remígio Condé, que concede 
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remissão e anistia ao imposto sobre transmissão e cessão onerosa de bens imóveis 
inter vivos e de direito reais a eles relativos incidentes sobre transações 
intermediárias. Aprovado! Turno único de discussão e votação em bloco 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. 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 reunião extraordinária do dia 18/12/2014: Turno único de 
discussão e votação da Redação Final aos seguintes 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, e dá 
outras providências; 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; 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; 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; 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; Segundo turno de discussão e votação 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 – Minas 
Gerais; 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 102/2014, 
do vereador João Macedo, que dispõe sobre a obrigação dos promotores de 
eventos realizados em clubes ou locais de shows a fazer adaptações que especifica 
para o usuário portador de deficiência física; nº 110/2014, da vereadora Eloisa 
Cunha, que dispõe sobre a existência de livro para críticas, sugestões e reclamações 
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dos usuários nas unidades de atendimento ao público das secretarias municipais de 
Saúde e Educação; nº 116/2014, do vereador João Macedo, que institui a semana 
de orientação vocacional no município de Paracatu; nº 120/2014, do prefeito Olavo 
Remígio Condé, que concede remissão e anistia ao imposto sobre transmissão e 
cessão onerosa de bens imóveis inter vivos e de direito reais a eles relativos 
incidentes sobre transações intermediárias; Turno único de discussão e votação do 
Projeto de Lei: nº 126/2014, do vereador Glewton de Sá, que dispõe sobre a 
denominação de rua Américo Rodrigues Ribeiro; Turno único de discussão e 
votação da Moção: nº 24/2014, do vereador Glewton de Sá, de regozijo ao 
“Programa de Bem com a Vida”, da TV Minas Brasil. 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 


