
Ata da primeira reunião extraordinária do mês de dezembro de 2010. Às vinte  

horas do dia seis de dezembro de dois mil e dez, na sede da Câmara 

Municipal, situada a Avenida Pedro de Souza Freire, cento e sete, centro, 

Fortaleza de Minas-MG ocorreu a primeira reunião extraordinária mensal. 

Aberta a sessão o secretário da mesa faz a chamada de presença estando 

todos os vereadores presentes. O Presidente solicita a leitura da ata da reunião 

anterior a qual foi aprovada por unanimidade. Não havendo matérias para o 

PEQUENO EXPEDIENTE, a presidência instalou o GRANDE EXPEDIENTE. 

Em seguida o vereador Fernando Pereira da Silva agradeceu todos os 

vereadores que estiveram presentes na Audiência Pública do dia 02 de 

dezembro na qual o mesmo apresentou uma proposta para instalação de usina 

de biodiesel no município como fator de geração de renda e emprego. Relatou 

que ficou satisfeito, pois, dessa Audiência Pública saiu uma comissão para 

organização dos trabalhos. Após o vereador Wilson Pereira comentou que a 

escória que a empresa Votorantim Metais descarta é matéria-prima para a 

fabricação de adubo. Relatou que o Município tem espaço para isso e que com 

isso haverá geração de muitos empregos, por isso, solicitou apoio dos demais 

vereadores e até mesmo do Executivo. O Presidente sugeriu que oferecessem 

uma parceria com a Votorantim Metais onde a mesma cederia o material. 

Sugeriu ainda que o vereador Wilson Pereira conversasse com o Prefeito para 

agendar data com o Senhor Antonio Eymard, Gerente da Votorantim Metais. O 

vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues comentou que a idéia do vereador 

Wilson Pereira é boa e relatou que só comentários e reuniões não resolvem, 

disse que as pessoas devem se unir para tomarem iniciativa. Em seguida o 

vereador Ricardo da Silveira perguntou aos vereadores se com relação a 

reunião da Comissão de asfaltamento da estrada Morro do Níquel/MG 050, os 

mesmos tinham alguma posição. A vereadora Maria Aparecida de Queiroz 

relatou que o Projeto de asfaltamento da referida estrada já foi elaborado e 

entregue na Prefeitura pela empresa Votorantim Metais. Não havendo mais 

assuntos para serem discutidos no grande expediente, foi instalada a ORDEM 

DO DIA com a seguinte pauta: Discussão e segunda votação do Projeto de Lei 



nº 35 de 29 de novembro de 2010, que Dispõe sobre Concessão de 

Subvenções Sociais a Clubes de Futebol Amador, o qual foi aprovado por 

unanimidade em segundo turno. Discussão e segunda votação do Projeto de 

Lei nº 36 de 29 de novembro de 2010, que Dispõe sobre a Concessão de 

Subvenções Sociais a Associações Comunitárias o qual foi aprovado por 

unanimidade em segundo turno. Discussão e segunda votação do Projeto de 

Lei nº 38 de 01 de dezembro de 2010 que Dispõe sobre Concessão de 

gratificação natalina aos servidores públicos municipais de Fortaleza de Minas 

o qual foi aprovado por unanimidade em segundo turno. Discussão e segunda 

votação do Projeto de Lei nº 40 de 06 de dezembro de 2010, que Dispõe sobre 

a Concessão de Abono de Natal aos Servidores da Câmara Municipal, o qual 

foi aprovado por unanimidade em segundo turno.  Em seguida o Presidente 

convoca todos os vereadores para a segunda reunião ordinária do mês de 

dezembro a realizar-se no dia 13 em horário regimental. Não havendo mais 

nada a tratar foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata 

que após lida e aprovada será assinada pelos vereadores presentes.  


