
ATA DA TRIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 20 DE 
NOVEMBRO DE 2017. 

Presidência do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues. 

Ás 19:00 horas, havendo número regimental, o vice- presidente declara aberta a 
reunião. Compareceram os vereadores Danilo Junior de Oliveira (PMDB), Denilson 
Augusto do Nascimento (PDT), Evair Messias Pereira (PSC), Francisco Ronivaldo 
Rodrigues(PSL), Helio Justino dos Santos (PR), Reginaldo Marques dos Santos 
(PMDB), e Welington dos Reis dos Santos (PMDB). Ausentes: O Presidente da 
Câmara, vereador Márcio Domingues Andrade (PDT), e o vereador Gabriel 
Lourenço de Queiroz (PMDB), tendo sido justificadas as ausência pelo vice-
presidente, que assumiu os trabalhos, visto, problemas de saúde de ambos os 
vereadores. O Presidente da sessão coloca a disposição a ata da reunião anterior, a 
qual foi aprovada e assinada pelos vereadores. Após abre o PEQUENO 
EXPEDIENTE informando que esta reunião tem como ponto exclusivo de pauta a 
votação do Projeto de Lei nº 30-A de 21/09/17 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual 
do Município de Fortaleza de Minas para o período financeiro de 2018 a 2021". Dito 
pelo Presidente que todas as sugestões colhidas na Audiência Pública do 
PPA/2018-2021, estão inclusas no referido projeto de lei, inclusive as sugestões de 
apoio as hortas de verduras, solicitadas pelo conselho comunitário. Dando 
continuidade o Presidente solicita seja feita a leitura das emendas: Modificativa nº 01 
e Aditiva nº 04 ao projeto de lei nº 30-A/17 que "Dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município de Fortaleza de Minas para o período financeiro de 2018 a 2021". Iniciado 
o GRANDE EXPEDIENTE, o vereador Evair Messias Pereira agradeceu a 
presença de todos e disse que o projeto em pauta já foi discutido, bem como, foram 
colocadas as emendas necessárias e está a disposição para votação. Em seguida o 
vereador Denilson Augusto Nascimento enfatizou sobre a realização de audiência 
pública para discutir o PPA 2018/2021, e disse que aguarda votação. O vereador 
Helio Justino dos Santos informou que está a disposição para votar o projeto. 
Após o vereador Reginaldo Marques dos Santos falou sobre as discussões deste 
projeto de lei durante a audiência pública, lembrando que foram colocadas as 
emendas solicitadas pela população. Em seguida o vereador Danilo Junior de 
Oliveira disse que o projeto em pauta é uma peça de administração pública que irá 
estabelecer os programas e metas do executivo para os próximos quatro anos. 
Relatou que este projeto versa sobre  planejamento das ações dos programas, fixa a 
estimativa e orça receitas do município. Comentou que as emendas colocadas no 
projeto de lei foram assinadas pelos nove vereadores, tendo em vista, se tratar de 
pedidos da comunidade. Pediu a Deus que os abençoe para que possam 
administrar de maneira a buscar sempre melhorias para o povo. Não havendo mais 
assuntos para o grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA com a seguinte 
pauta: Votação da Emenda Modificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 30-A de 21/09/17 
que "Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Fortaleza de Minas para o 
período financeiro de 2018/2021 e dá outras providências". Aprovada por 
unanimidade. Votação da Emenda Aditiva nº 04 ao Projeto de Lei nº 30-A de 21/0*17 
que "Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Fortaleza de Minas para o 
período financeiro de 2018/2021 e dá outras providências". Aprovada por 



unanimidade. Votação do Projeto de Lei nº 30-A de 21/092017 que "Dispõe sobre o 
Plano Plurianual do Município de Fortaleza de Minas para o período financeiro de 
2018/2021 e dá outras providências". Aprovado por unanimidade. Não havendo 
nada mais a tratar, o Presidente convoca para em seguida reunião extraordinária 
visando discussão e votação do projeto de lei nº 40 de 20/11/17, tendo em vista, 
pedido de urgência ao mesmo. Após declara encerrada esta reunião e para constar 
é lavrada a presente ata que aprovada, é assinada pelos  presentes.____________ 
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