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ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PARACATU - ESTADO DE MINAS GERAIS, REALIZADA EM 22 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 a 
ausência do vereador Juscelino Carteiro. 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 sob a Mesa mensagem nº 
54/2014, do prefeito Olavo Remígio Condé, lida pelo secretário. Pareceres 
aprovados: da Comissão de Constituição, Justiça e Redação: pela aprovação das 
Redações Finais ao 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; 
aos Projetos de Lei: nº 72/2014, do vereador Glewton de Sá, que declara como 
urbana a área rural que menciona; 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 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; 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, e dá outras providências; 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, e dá outras providências; nº 
109/2014, da vereadora Eloisa Cunha, que dispõe sobre a realização de coleta de 
amostra das águas para análise no município de Paracatu; 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; nº 116/2014, do vereador João 
Macedo, que institui a semana de orientação vocacional no município de Paracatu, 
e dá outras providências; 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 ao imposto sobre transmissão e cessão 
onerosa de bens imóveis inter vivos e de direito reais a eles relativos incidentes 
sobre transações intermediárias; nº 124/2014, do prefeito Olavo Remígio Condé, 
que autoriza a destinação de recursos para o setor privado e dá outras 
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providências; da Comissão de Administração, Serviços Públicos e Cidadania: pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 99/2014, do vereador João Macedo, que dispõe 
sobre proibição do uso de capacete ou gorro em estabelecimentos públicos e 
privados e dá outras providências; da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária: 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. Apresentação de proposições: Vários 
parlamentares apresentam suas proposições. Oradores inscritos: Registrada as 
inscrições dos vereadores Glewton de Sá e Joãozinho Contador. O vereador 
Glewton de Sá discursou em agradecimento aos parlamentares e servidores dessa 
Casa pelo trabalho desenvolvido nos dois anos dessa presidência. Apresentou 
relatório das proposições legislativas que tramitam nesse biênio, demonstrando o 
grande volume de matérias discutidas e aprovadas. Comentou sobre o apoio que 
proporcionou ao mandato dos vereadores, dando toda a assistência. Agradeceu os 
membros da Mesa Diretoria que apoiaram nas decisões da Casa em prol da 
população paracatuense. Apartearam os parlamentares Gilvan Rodrigues, Marcos 
Oliveira, Marlon Gouveia, Hamilton Batista, João Archanjo, Cabo Camilo, Rosival 
Araújo, Oswaldinho da Capoeira, Ragos Oliveira, Marli Ribeiro, Greik de Oliveira e 
João Macedo parabenizando a gestão do presidente Glewton de Sá. O vereador 
Joãozinho Contador agradeceu os colegas da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária pelos resultados importantes de conquistaram. Comentou sobre a 
notificação à Secretaria da Fazenda sobre os débitos dos cartórios, que já pediram 
o parcelamento de suas dívidas. Explanou sobre o pedido para se cobrar os tributos 
municipais com mais eficácia, como o caso das escolas particulares. “É importante 
tomar conhecimento da real receita do município”, disse o vereador. Falou sobre a 
formalização de requerimento da Receita Federal para o encaminhamento de 
recursos municipais do ITR de uma empresa, em torno de R$ 1 milhão de reais. 
Falou do pedido formalizado ao Ministério Público Federal para providências sobre 
a CPI dos médicos. Comentou sobre a reciprocidade dos serviços dos bancos para 
com os clientes. Finalizou, comentando que o lobby que as entidades financeiras é 
muito grande. Apartearam os vereadores Oswaldinho da Capoeira, João Macedo, 
Cabo Camilo, João Archanjo e Ragos Oliveira. Assuntos gerais: Fizeram uso da 
palavra os vereadores: Ragos Oliveira, José Maria Coimbra, Oswaldinho da 
Capoeira, Joãozinho Contador, Glewton de Sá e Marcos Oliveira. 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 Complementar nº 
12/2014, do prefeito Olavo Remígio Condé, que acrescenta dispositivos ao art. 62 
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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. Aprovada! Turno único de discussão e votação da 
Redação Final ao Projeto de Lei nº 72/2014, do vereador Glewton de Sá, que 
declara como urbana a área rural que menciona. Aprovada! Turno único de 
discussão e votação da Redação Final 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. Aprovada! Turno 
único de discussão e votação da Redação Final ao 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. Aprovada! Turno 
único de discussão e votação da Redação Final ao 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, e dá outras providências. Aprovada! Turno 
único de discussão e votação da Redação Final 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, e dá outras 
providências. Aprovado! Turno único de discussão e votação da Redação Final ao 
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. 
Aprovada! Turno único de discussão e votação da Redação Final 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! Turno único 
de discussão e votação da Redação Final ao Projeto de Lei nº 116/2014, do 
vereador João Macedo, que institui a semana de orientação vocacional no 
município de Paracatu, e dá outras providências. Aprovada! Turno único de 
discussão e votação da Redação Final ao Projeto de Lei nº 118/2014, do vereador 
João Macedo, que institui a semana municipal de prevenção à gravidez precoce no 
município de Paracatu. Aprovada! Turno único de discussão e votação da Redação 
Final ao 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. Aprovada! Turno 
único de discussão e votação da Redação Final ao 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. Aprovada! Turno único de 
discussão e votação da Redação Final ao 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. Aprovada! Turno único de discussão e votação da Redação 
Final ao Projeto de Lei nº 126/2014, do vereador Glewton de Sá, que dispõe sobre 
denominação da rua Américo Rodrigues Ribeiro e dá outras providências. 
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Aprovada! Turno único de discussão e votação da Moção nº 25/2014, do vereador 
Glewton de Sá, de repúdio à atitude deselegante e intimidadora de membros da 
Polícia Militar de Minas Gerais na 44ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Paracatu, realizada em 15/12/2014, durante o pronunciamento de membro da 
Casa, como orador inscrito para a Tribuna. Aprovada! Turno único de discussão e 
votação em bloco dos Requerimentos números: 918, do vereador Marlon Gouveia; 
920, do vereador Glewton de Sá; 921, 932 a 934, do vereador Joãozinho Contador; 
922, do vereador Juscelino Carteiro; 923, 924, vereador Cabo Camilo; 924, 925, do 
vereador José Maria Coimbra; 925, vereador Oswaldinho da Capoeira; 926 a 929, 
do vereador Joãozinho Contador; 927, do vereador Gilvan Rodrigues; e 928, da 
vereadora Eloisa Cunha. Aprovados! Ato contínuo encerrou-se a segunda parte da 
reunião. TERCEIRA PARTE: Anúncio da Ordem do Dia: Em face do término da 
Segunda Sessão Legislativa; do esforço concentrado dos parlamentares e dos 
servidores no sentido de limpar a pauta das matérias em tramitação, bem como da 
reunião preparatória da próxima Sessão Legislativa, o presidente informou a 
inexistência de matéria a ser anunciada para a próxima Ordem do Dia. Chamada 
Final: Registrou-se a presença de todos os vereadores, bem como a ausência do 
vereador Juscelino Carteiro e justificada a ausência do vereador João Macedo. O 
presidente suspendeu a reunião para a lavratura desta ata, que foi lida e aprovada; 
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. 


