
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, realizada às 

dezenove horas do dia dezenove, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, cento e sete, centro, 

Fortaleza de Minas. Aberta a sessão o Presidente solicita ao secretário da mesa que faça a chamada de 

presença estando todos os vereadores presentes. Após solicita a leitura da ata da reunião anterior a qual foi 

aprovada por unanimidade. O vereador Márcio Andrade solicitou que constasse nesta ata, que na reunião 

anterior, o Projeto de Lei da recomposição salarial aos servidores da Câmara, foi votado por todos os 

vereadores, e que questionou esse fato com o assessor jurídico da Câmara, relatando que os vereadores 

servidores públicos, poderiam votar, pois, o voto dos mesmos não interferia no projeto de reajuste da 

Câmara, pois, não são servidores da mesma. Tendo o vereador Fernando Pereira relatado que também 

entendeu que eram órgãos distintos, e o vereador Moacir de Queiroz, disse entender que esses vereadores, 

não poderiam votar por ser parte interessada. Após o vereador Moacir relatou que na reunião anterior, 

quando falou referente ao Chefe dos Transportes não falou mal de ninguém do setor de compras, pois, sabe 

que o serviço realizado pelo referido setor é bem feito e que se o prefeito fala que não podem gastar o que 

vão fazer? Em seguida foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: O Presidente 

comunica que está sobre as mesas cópia de convite da Assembléia Legislativa para participação em 

Audiência Pública dia 20/11/12, às 14:30 horas no Plenarinho I. Leitura das seguintes Emendas da 

LDO/2013: Emendas Aditivas nº
s
 01 e 02, e Emenda Modificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 11/2012. Não 

havendo mais matérias no pequeno expediente foi instalado o GRANDE EXPEDIENTE: O Presidente 

lembrou que esta reunião é exclusiva para votação da LDO/2013, tendo a vereadora Cida Queiroz 

questionado se não haverá mais matérias a serem discutidas, respondido pelo Presidente que após, será feita 

reunião extraordinária para votação em segundo turno do Projeto de Lei nº 14/12, e apresentação de outras 

matérias. O vereador Fernando Pereira questionou se para votação da LDO/2013, a reunião não teria que ser 

exclusiva, respondido que esta reunião será para este fim. Em seguida todos os vereadores se manifestaram 

favoráveis as Emendas apresentadas ao Projeto de Lei nº 11/12, tendo o vereador Márcio questionado ao 

Presidente se foi enviado oficio às pessoas que trouxeram sugestões de emendas, respondido que sim. O 

vereador Márcio relatou que agora a Lei está completa atendendo as necessidades. O vereador Wilson 

relatou que inclusive apresentou algumas emendas e que torce para que tais emendas sejam feitas. Não 

havendo mais assuntos a serem discutidos no grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA com a 

seguinte pauta: Discussão e votação das Emendas Aditivas nº
s
 01 e 02, e Emenda Modificativa nº 01 ao 

Projeto de Lei nº 11/12, aprovadas por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 11/12 que 

dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2013, e dá outras providências, aprovado 

por unanimidade. Após o Presidente convoca para em seguida reunião extraordinária para votação em 

segundo turno do Projeto de Lei nº 14/12 referente as perdas inflacionárias dos servidores públicos da 



Câmara Municipal. Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que 

após lida e aprovada será assinada pelos vereadores presentes.   


