
ATA DA DÉCIMAQUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 12 DE JUNHO DE 
2017. 

Presidência do vereador Márcio Domingues Andrade. 

Ás 19:00 horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. 
Compareceram os vereadores Danilo Júnior de Oliveira (PMDB), Denilson Augusto do 
Nascimento (PDT), Evair Messias Pereira (PSC), Francisco Ronivaldo Rodrigues (PSL), 
Gabriel Lourenço de Queiroz (PMDB), Helio Justino dos Santos (PR), Reginaldo Marques 
dos Santos (PMDB), e Welington dos Reis dos Santos (PMDB). O Presidente da sessão 
coloca a disposição a ata da reunião anterior.Tendo o vereador Evair Messias Pereira 
solicitado que fosse feita retificação na referida ata, no sentido de acrescentar fala do 
vereador Danilo Junior de Oliveira, o qual relatou queocorreu no Bairro Chapadão, o festival 
de música sertaneja, no mandato do ex prefeito Altair Prado,e que este evento foi realizado 
peloconselho de proteção do patrimônio cultural. O vereador Evair Pereira disse não ter 
encontrado esta fala na ata e gostaria que ficasse registrado. Informado pelo Presidente, 
que o áudio da referida fala seria novamente ouvido e a retificação seria feita nesta ata. 
Esclareceu que as vezes as falas são otimizadas, visto que, se for redigir tudo o que é dito 
durante as reuniões, a ata ficará muito extensa, porém, entende que é necessário que os 
vereadores leiam a mesma antes da aprovação, pois, aquilo que acharem necessário 
acrescentar, seja feito no momento oportuno. Após pedido de retificação a ata foi colocada 
em votação, sendo aprovada e assinada pelos vereadores. Em seguida o Presidente abre o 
PEQUENO EXPEDIENTEcomunicando que conforme o art.218 do Regimento Interno da 
Câmara, esta reunião tem como ponto exclusivo de pauta a votação do Projeto de Lei nº 
15/2016 que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e 
dá outras providências". Relatou que houve Audiência Pública visando colher ideias da 
população a serem acrescentadas na LDO/2018, tendo ficado acertado que todas as 
sugestões fossem entregues nesta Casa, até esta data para que fossem incluídas no projeto 
de lei em pauta. Solicitou fosse feita leitura da emenda à LDO/2018, a qual consta as ideias 
colhidas na Audiência Publica, bem como, as trazidas a esta Casa posterior a tal Audiência, 
tanto pelos vereadores como pela comunidade. Iniciado o GRANDE EXPEDIENTE, o 
Presidente relatou que na LDO devem sempre acrescentar diversas sugestões mesmo que 
não sejam executadas, mas isso se dá porque se no futuro houver necessidade de executar 
e não constar na LDO, não será possível realizar. Salientou que no fim do ano, o que foi 
sugerido será priorizado em valores de acordo com a Lei Orçamentária, pois, serão 
distribuídos valores sobre o que foi aprovado na LDO. Em seguida o vereador Evair 
Messias Pereira disse que o projeto da LDO/2018, já foi discutido e analisado, e que torce 
para que seja realizado o máximo do previsto. Após o vereador Denilson Augusto do 
Nascimento relatou que já foram apresentadas as sugestões e em sua opinião, este projeto 
foi bem elaborado e irá atender a ansiedade do povo. O vereador Helio Justino dos 
Santosconcordou com a fala do colega Denilson Nascimento. Após o vereador Reginaldo 
Marques dos Santoscomentou que com o momento vivido atualmente pelo município, não 
tem esperança de que sejam executadas todas as propostas da LDO, mas, constando as 
ideias no projeto já é meio caminho andado. Disse acreditar que se persistirem, buscarem 
recursos e for possível realizar setenta por cento do disposto na LDO/2018, o município 
estará no lucro. Relatou que é melhor os vereadores pecarem por aprovar o projeto com 
várias sugestões, do que no futuro o município conseguir recursos para diversas realizações 
e não for possível fazer por não constar na LDO. Em seguida o vereador Gabriel Lourenço 
de Queirozrelatou que o projeto de lei da LDO/2018 foi levado a conhecimento da 
sociedade, a qual trouxe emenda à Câmara, e que como vereador está de acordo com o 
mesmo. Após o vereador Danilo Junior de Oliveira comentou que a LDO é um instrumento 
de planejamento da administração pública muito importante. Disse que as contribuições 
dadas pela população durante a Audiência Pública foram de grande valia e importância. 
Lembrou que na referida Audiência estiveram presentes o prefeito Adenilson Queiroz e o 
vice prefeito Ernane Moreira Dias, os quais não se colocaram somente na questão de estar 
representando o executivo e encaminhar um projeto de lei, mas sim, participaram da 
Audiência Pública e deram suas contribuições, inclusive o vice prefeito contribuiu no que diz 
respeito a área do esporte. Citou a participação das atletas do futsal que compareceram a 
Audiência citada, momento este muito rico, pois, os praticantes de esportes que utilizam o 



poliesportivo, puderam falar das necessidades do local, das necessidades de revitalização, 
de melhorias da infraestrutura do município. Falou sobre as emendas que foram colocadas 
no projeto, tanto pelos vereadores como pela comunidade e citou que há muitos anos não 
tinha público em Audiência Pública, como ocorreu nesta última para discutir a LDO. 
Convidou toda a comunidade para que na próxima Audiência Pública da LDO em 2018, 
possam trazer suas contribuições. Disse que ainda para 2017 serão agendadas Audiências 
Públicas para discutir a LOA e o PPA e solicitou que a população participe, para que possa 
ser ouvida, pois, quando a comunidade se une e participa da decisões, os administradores 
conseguem modelizar melhor e atingir melhores resultados. Relatou eu como Poder 
Legislativo estão aqui para somar juntamente do executivo, visando buscar melhorias à 
comunidade. Após o vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues comentou que as 
emendas foram colocadas no projeto. Disse torcer para que sejam colocadas em prática 
todas as sugestões propostas para a saúde, educação e esporte, pois, são setores que 
realmente estão necessitando. Falou que deve haver união entre legislativo, executivo e 
população para que possam caminhar juntos e os problemas serem resolvidos. Enfatizou 
que não devem só ficar falando que o município não tem recursos, mas sim, devem dar as 
mãos se unirem para conseguir algumas conquistas. Falou novamente o vereador 
Reginaldo Marques dos Santos o qual concordou com a fala do vereador Francisco 
Ronivaldo quanto a união, visto que exemplo disso foi evento ocorrido recentemente no 
Pesqueiro do Mamão, onde a população se uniu visando apoiar a viagem dos atletas do 
karatê de Fortaleza de Minas para disputa de campeonato sul-americano. Relatou que as 
pessoas devem se motivar mais e se unirem mais, pois, quando se mobilizam em união, a 
causa que geralmente buscam sempre é realizada com sucesso. Antes de passar para a 
ordem do dia o Presidenterelatou que esta Casa recebeu recomendação da Promotoria de 
Justiça solicitando fosse colocado em consonância a LDO/2018, PPA e LOA, com o PNE 
(Plano Nacional de Educação) e o PME(Plano Municipal de Educação), e por isso, foi feito 
contato com o diretor do departamento de educação solicitando fosse feito levantamento 
neste sentido, visto ter acesso direto e conhecimento específico da causa. Não havendo 
mais assuntos para o grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA com a seguinte 
pauta: Votação da Emenda Modificativa nº 05 ao Projeto de Lei nº 15/2017 que “Dispõe 
sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e dá outras 
providências”, a qual foi aprovada por unanimidade. Votação em turno único do Projeto de 
Lei nº 15/2017 que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 
2018 e dá outras providências”, que após receber emenda modificativa nº 05, foi aprovado 
por unanimidade. O Presidente informou que foram lidas apenas as sugestões colhidas na 
Audiência Pública e as trazidas à Câmara posteriormente, as quais foram acrescentadas ao 
projeto de lei, e que o projeto possui várias outras sugestões vindas do executivo. Ao final 
disse que esta lei trata do orçamento e por isso, tem apenas uma votação.Não havendo 
nada mais a tratar, o Presidente convoca para a décima quinta reunião ordinária da primeira 
sessão legislativa ordinária da décima quarta legislatura às dezenove horas, no dia 19 de 
junho de 2017. Após declara encerrada esta reunião e para constar é lavrada a presente ata 
que aprovada, é assinada pelos presentes._____________________ 
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