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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DEDEZEMBRO, realizada às dezenove horas do 

diadezoito,na sede daCâmara Municipal.Feita a chamadaestava ausente o vereador Fernando Pereira 

e presentes os demais.Foi lida a ata dareunião anteriorque após pequena ressalva feita pelo vereador 

Evair Pereira de que não teria ficado esclarecido os questionamentos feitas a assessoria jurídica na 

ata, porém, solicitou parecer por escrito, havido resposta positiva, deixou de ressalvar em 

ata.Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE: OPresidente informa que esta reuniãoé exclusiva para 

discussão e votação do PL nº 14/14 e Emendas. Foram lidas as Emendas apresentadas e passou-se 

aoGRANDE EXPEDIENTE. O vereador Márcio Andrade discorreu sobre as emendas relatando que a 

de nº 01 reduz para vinte por cento, o limite de suplementação do valor total do orçamento nas 

dotações que se fizerem insuficientes. Sobre a nº 02 esclareceu que foi feito remanejamento de 

dotações suplementando setenta mil reais para incentivo a industrialização, tendo havido anulação 

parcial da procuradoria, outros serviços de terceiros, pessoa física. O vereador Evair Pereira relatou 

que era a favor da emenda nº 01, mas que se preocupava com a possibilidade de comprometimento na 

área da saúde. Nada mais, passou-se aORDEM DO DIA com a seguinte pauta:Votação daEmenda 

Modificativa nº 01 ao PL nº 14/2014, aprovada por unanimidade. Votação da Emenda Modificativa nº 

02 ao PL nº 14/14, aprovada por unanimidade. Votação do PL nº 14/14 que Estima a receita e fixa a 

despesa para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências, aprovado por unanimidade. O 

Presidente suspendeu a reunião para a lavratura da presente ata, antes, porém, convocou todos os 

vereadores para a reunião de posse da mesa diretora da Câmara para 2015, a realizar-se no dia 

primeiro de janeiro de 2015, às nove horas. 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. 


