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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DEDEZEMBRO, realizada às dezessete horas do 

diadezoito,na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire,107- centro, Fortaleza de Minas.Feita 

a chamadaestavam presentes todos os vereadores.Apósverificação da ata da primeira reunião 

extraordinária de outubro e terceira reunião ordinária de dezembro, as mesmas foram aprovadas e 

assinadas pelos presentes. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE: OPresidente informa que esta 

reunião tem como pontoexclusivo de pautaa deliberação do PL nº 07/2014 – “Dispõe sobre viagem a 

serviço e concessão de diária a servidor dos órgãos da administração pública direta e dá outras 

providências”.Substitutivo aos projetos de leis nº 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33 e 34/14 – Dispõe sobre autorização para que o executivo municipal conceda permissão de 

uso de bem público e dá outras providências. Leitura da Subemenda nº 01 a Emenda Modificativa nº 

01 ao Projeto de Lei nº 07/2014. O Presidente questiona ao Plenário se todos estão de acordo de que 

nesta reunião sejam distribuídas emendas ao orçamento para o exercício de 2015. Todos 

responderam que sim, sendo as emendas liberadas pelas comissões. Não havendo assuntos parao 

GRANDE EXPEDIENTE, passou-se aORDEM DO DIA:Votação daSubemenda nº 01 a Emenda 

Modificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 07/2014, aprovada por unanimidade. Votação em segundo 

turno do projeto de lei nº 07/2014 “Dispõe sobre viagem a serviço e concessão de diária a servidor 

dos órgãos da administração pública direta e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. 

Votação do projeto substitutivo que autoriza o executivo a conceder permissão de uso de bem público, 

colocado em votação recebeu cinco votos favoráveis e quatro votos contrários, sendo aprovado pela 

maioria. O vereador Evair questionou à assessoria sobre o prazo de contratos de licitação, tendo sido 

esclarecido as dúvidas. Nada mais a tratar o Presidente convoca para em seguida reunião 

extraordinária para discussão e votação do Projeto de Lei nº 14/14 e emendas. Após encerrou a 

reunião e para constar foi lavrada a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos 

vereadores presentes.  


