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

dezenove horas do dia quinze, 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 presentes todos os vereadores. Após solicita a leitura da ata 

da reunião anterior a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi instalado o PEQUENO 

EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura das Emendas ao Projeto de Lei nº 11/12 da 

LDO/2013: Emenda Aditiva nº 01 e 02 e Emenda Modificativa nº 01. O Presidente informou que 

além das emendas lidas há algumas sendo revisadas e que se as comissões desejassem estaria 

suspendendo a reunião para a conclusão da análise das emendas que poderiam ser votadas 

nesta reunião, ou poderiam estender o prazo e adiar a votação das mesmas para próxima 

reunião.  Não havendo mais matérias no pequeno expediente foi instalado o GRANDE 

EXPEDIENTE: Em relação ao debate sobre as emendas a LDO/2013 a vereadora Cida Queiroz 

opinou por votarem as emendas somente quando todas estiverem concluídas e debatidas, pois 

pode haver o risco de votá-las apressadamente e surgirem alterações necessários no momento 

da votação, e que o correto é que os vereadores tenham as emendas em mãos e se houver a 

necessidade de acrescentar algo que seja feito antes da próxima reunião. Disse que na reunião 

das comissões teve algumas dúvidas quanto o comentário do vereador Márcio Andrade que falou 

que entende que uma das coisas que está incorreta por não ter sido alterado pelo executivo e 

sobre a implantação do CRAS, esclarecendo que não se trata mais de implantação, pois o CRAS 

já foi implantado, no entanto ainda é necessário constar nas leis orçamentárias a manutenção do 

CRAS, para que as verbas não sejam cortadas. Comentou que a discussão sobre as emendas 

deve ser minuciosa visto que são muitos itens, e que fala do setor social, pois está mais a par da 

situação, porém ainda há debates de emendas sobre a saúde, educação e esporte, enfatizando 

que havendo dúvidas devem ser esclarecidas, pois o projeto será para todo o ano de 2013, e 

ainda há o fato de que haverá mudança de gestão e que para a nova prefeita será difícil iniciar 

algo que não esteja correto. Concluiu dizendo que após a conclusão da elaboração das emendas 

irá levá-las para conhecimento da assistente social Carla para ver se ficou correto e se houver a 

necessidade de alteração irá trazer pronto para a próxima reunião. O vereador Márcio Andrade 

concordou com a colocação da vereadora de que a análise deve ser cuidadosa, porém acredita 

que o prazo para recebimento de propostas de emendas deve cessar para não haver acúmulo  e 

atraso na votação, sugerindo que as entidades e cidadãos que apresentaram propostas de 

emendas sejam oficiados sobre o que já foi apreciado e o que não foi, por acordo entre os 

vereadores. Após discorreu sobre a forma técnica que foi colocada na LDO/2013 as propostas de 

emendas do CRAS, que durante o debate surgiram dúvidas, porém foram esclarecidas e 

devidamente incluídas nas emendas, em relação às demais não surgiram maiores dúvidas. Em 



seguida o vereador Wilson Pereira concordou sobre a importância da discussão das emendas e 

do projeto de forma detalhada e minuciosa, visto que o mesmo será planejado para todo o 

exercício de 2013, opinando que as emendas devem ser melhores avaliadas. Questionado pelo 

vereador Francisco Ronivaldo se haveria mais uma reunião de comissões ou se seriam discutidas 

na mesa data da reunião ordinária, o Presidente respondeu que serão entregues impressas 

conforme foram discutidas entre as comissões, e cada vereador, deverá analisar podendo tirar 

dúvidas na assessoria jurídica ou nos setores, pois serão votadas na próxima reunião. Em aparte 

a vereadora Cida Queiroz esclareceu visto constantes dúvidas sobre o dinheiro do CRAS, sugeriu 

à assistente social Carla que fossem apresentadas as propostas detalhadamente de forma que 

todos em especial os vereadores tenham conhecimento de como funciona, e que em cada 

proposta está descrito o valor da verba que entra sendo a maioria de pequenos valores e que o 

maior deles é para a manutenção do PAIF, sendo este de cinqüenta e quatro mil reais, e ainda o 

valor do IGD que é oito mil reais do SUAS, estando tudo bem explicado principalmente em que e 

onde pode ser aplicada esta verba.  Em seguida o vereador Fernando Pereira questionou qual 

conselho fiscaliza o PAIF, tendo a vereadora Cida Queiroz, respondido que prestam contas todo 

mês através de relatórios, pois, a verba é do Estado e não da prefeitura e que agora há um valor 

no Banco do Brasil, sendo esta uma exigência do Governo, o qual é assinado pelo prefeito, e não 

mais pela Sra. Carla como tesoureira, enfatizando que é uma responsabilidade muito grande para 

a mesma. O vereador Moacir de Queiroz concordou com a vereadora sobre análise minuciosa das 

propostas de emendas e em aparte o Presidente disse que é bom mesmo até porque o vereador 

Moacir está chegando agora e não estava inteirado do assunto. Na oportunidade o vereador 

Fernando Pereira questionou que comissão o vereador Moacir iria participar, respondido pelo 

Presidente que o vereador Moacir substituirá o vereador Ricardo da Silveira nas comissões que o 

mesmo fazia parte. Presente na reunião a Sra. Meire Viana disse que gostaria de saber o que os 

vereadores acharam das propostas de emendas apresentadas pela mesma, e ainda, quais delas 

entrarão no projeto, quais não, e porque? A vereadora Cida Queiroz, respondeu que as emendas 

estão sendo montadas e após será enviado ofício antes da votação, o qual informará quais 

propostas foram incorporadas e quais não. Comentou que se não estiver constando, a pessoa tem 

que analisar e ver se não foi colocado com outra nomenclatura, porque às vezes não é que foi 

retirada, mas sim colocada de outra forma. A Sra. Meire questionou então se todas as propostas 

serão acrescentadas. O Presidente informou que as emendas que não forem colocadas é porque 

os vereadores entenderam que não é pertinente, sendo esta uma possibilidade. A Sra. Meire 

disse então que gostaria de saber quais não foram pertinentes para que possam discutir e é por 

isso que está presente nesta reunião. O vereador Wilson relatou que a discussão foi realizada 

junto ao assessor jurídico e que há coisas que não podem colocar na LDO/2013, e ainda que só 



foi retirado quando está desta forma ou por já estar na LDO/2013 porém de outra maneira tendo o 

mesmo efeito, não havendo necessidade de repetir. O assessor jurídico informou que podem ser 

retiradas até mesmo propostas que não podem ser incluídas na LDO, porém, podem ser enviadas 

à Câmara através de projeto de lei. Ao final das discussões o assessor jurídico disponibilizou uma 

cópia das emendas já prontas a Sra. Meire Viana, para que a mesma analisasse e qualquer 

dúvida procurar o assessor jurídico para conversarem e esclarecerem. O  Presidente informou a 

Sra. Meire que na reunião das comissões ninguém tirou itens por achar que deveriam ou não, 

pois, foram orientados juridicamente. O assessor jurídico relatou ainda que existem alguns 

princípios constitucionais que a administração só pode fazer algumas criações, e ainda, que nem 

tudo que será incluso na LDO será seguido pelo executivo, pois, estão fazendo previsões. Relatou 

que existem algumas determinações que são usadas as vezes apenas para algumas instituições, 

deixando de abranger o coletivo. Não havendo mais assuntos a serem discutidos no grande 

expediente passou-se a ORDEM DO DIA e não havendo matérias a serem votadas, o Presidente 

convocou para a primeira reunião ordinária do mês de novembro a realizar – se no dia 05 as 19:00 

horas na 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.  Em tempo 

onde se lê: o qual é assinado pelo prefeito e não mais pela Sra. Carla como tesoureira. Leia-se: é 

assinado pelo prefeito e pela Sra. Carla e não mais pela Sra. Luciene, tesoureira da prefeitura. 

 


