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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - 
ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 18 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, com exceção dos 
vereadores Hamilton Batista e Oswaldinho da Capoeira. Havendo número 
regimental, em nome de Deus, o presidente declarou aberta a reunião. PRIMEIRA 
PARTE: O presidente registrou a inexistência de ata da reunião extraordinária 
anterior. Em seguida o presidente encerrou a primeira parte da reunião. SEGUNDA 
PARTE: Ordem do Dia: Turno único de discussão e votação da Redação Final ao 
Projeto 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. Aprovada! Turno único de discussão 
e votação da Redação Final ao Projeto 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. Aprovada! Turno 
único de discussão e votação da Redação Final ao Projeto 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. Aprovada! Turno único de discussão e votação 
da Redação Final ao Projeto 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! Turno único de discussão e votação da Redação Final ao 
Projeto Lei nº 104/2014, da Mesa Diretora, que dispõe sobre a estrutura 
administrativa da Câmara Municipal de Paracatu. Aprovada! Turno único de 
discussão e votação da Redação Final ao Projeto Lei nº 105/2014, do vereador 
Marlon Gouveia, que institui a semana municipal de segurança e saúde no 
trabalho. Aprovada! Turno único de discussão e votação da Redação Final ao 
Projeto 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. 
Aprovada! Turno único de discussão e votação da Redação Final ao Projeto Lei nº 
107/2014, do vereador Marlon Gouveia, que inclui no calendário oficial do 
município a festa da padroeira da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Aprovada! 
Turno único de discussão e votação da Redação Final ao Projeto Lei nº 111/2014, 
do vereador Marlon Gouveia, que cria a campanha municipal de combate e 
prevenção ao câncer de próstata. Aprovada! Turno único de discussão e votação da 
Redação Final ao Projeto Lei nº 112/2014, do vereador Glewton de Sá, que dispõe 
sobre a “Corrida Rústica da Lagoa”. Aprovada! Turno único de discussão e votação 
da Redação Final ao Projeto 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. Aprovada! Turno único de discussão e 
votação da Redação Final ao Projeto Lei nº 114/2014, da vereadora Eloisa Cunha, 
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que dispõe sobre a instituição no calendário oficial do município de Paracatu da 
semana de conscientização e orientação sexual. Aprovada! Primeiro turno de 
discussão e votação 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, e dá outras providências. 
Aprovado! Primeiro turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº 99/2014, do 
vereador João Macedo, que dispõe sobre a proibição de uso de capacete ou gorro 
em estabelecimento público e privado e dá outras providências. Aprovado! 
Primeiro turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº 118/2014, do vereador 
João Macedo, que institui a semana municipal de prevenção à gravidez precoce no 
município de Paracatu. Aprovado! Primeiro turno de discussão e votação do 
Projeto de Lei 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. Aprovado! Primeiro turno de 
discussão e votação do Projeto de Lei nº 124/2014, do prefeito Olavo Remígio 
Condé, que autoriza a destinação de recursos para o setor privado e dá outras 
providências. Aprovado! Turno único de discussão e votação do Substitutivo nº 
2/2014 ao Projeto de Lei nº 72/2014, do vereador Glewton de Sá, que declara 
como urbana a área rural que menciona. Aprovado! Turno único de discussão e 
votação da Emenda Modificativa nº 37/2014 ao Projeto de Lei nº 72/2014, do 
vereador Glewton de Sá, que declara como urbana a área rural que menciona. 
Prejudicada! Primeiro turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº 72/2014, 
do vereador Glewton de Sá, que declara como urbana a área rural que menciona. 
Aprovado! 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. Aprovado! 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. Aprovada! Ato contínuo, o presidente encerrou a 
segunda parte da reunião. TERCEIRA PARTE: Chamada Final: Registrada a presença 
de todos os vereadores, bem como as ausências dos vereadores Hamilton Batista e 
Oswaldinho da Capoeira. Ato contínuo o presidente determino a lavratura da ata 
da presente reunião. Em seguida declarou encerrada a presente reunião; 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.x 
 


