
Câmara Municipal de Ubá
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA Nº 68 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ, realizada
aos cinco de março de dois mil e dezoito (05-03-2018), tendo na Presidência a Vereadora Rosângela
Maria Alfenas de Andrade; na Vice-Presidência, o vereador Edeir Pacheco da Costa, e na Secretaria,
o Vereador Darci Pires da Silva. Às vinte horas e vinte e oito minutos, a Sra. Presidente faz a
abertura dos trabalhos em nome do Povo e do Município de Ubá, invocando a proteção de Deus. A
seguir, o Sr. Secretário faz a chamada nominal dos Senhores Vereadores constatando-se a presença
de todos. Ordem do dia: Segunda discussão e votação das seguintes matérias: 1) Projeto de Lei
nº 01/18 que “Altera o marco inicial da Avenida Cícero Silveira,  do Bairro Antônio Maranhão,
dispõe  sobre  a  denominação de  Avenida  Marta  Nascimento  Jabour  a  logradouro  público  desta
cidade, e contém outras disposições”. 2) Projeto de Lei nº 02/18 que “Autoriza a abertura de crédito
especial  ao  orçamento  municipal  de  2018,  no  valor  de  R$  265.000,00,  no  âmbito  do  Fundo
Municipal de Saúde, e contém outras providências”. 3) Projeto de Lei nº 03/18 que “Autoriza a
abertura de créditos adicionais especiais ao orçamento municipal de 2018, no âmbito do Fundo
Municipal de Saúde, no limite de R$ 182.246,00, e contém outras disposições”. 4) Projeto de Lei nº
05/18 que “Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 96.312,00 (noventa e seis
mil, trezentos e doze reais), junto ao orçamento municipal de 2018, com recurso proveniente de
indicação da Bancada de Minas Gerais, emenda parlamentar, para realização de despesas no âmbito
da Secretaria de Saúde, e dá outras providências”. 5) Projeto de Lei nº 06/18 que “Autoriza o Poder
Executivo a conceder auxílio financeiro no valor de R$ 15.000,00 à Sociedade Ubaense de Proteção
aos Animais, e contém outras disposições. O vereador  Darci Pires da Silva pede à Presidente para
que  seja  mantido  o  mesmo resultado  da  primeira  votação,  de  aprovação  por  unanimidade  dos
presentes  (dez  votos).  O  plenário  concorda  e  a   Presidente   agradece  a  presença  de  todos,
encerrando a reunião às vinte horas e  trinta minutos.
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