ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, realizada às 19:00
horas do dia 10, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza
de Minas. Antes de iniciar o Presidente informa que a ausência do vereador Wilson Pereira, se
dá devido não ter conseguido chegar a tempo de viagem à BH. Feita a chamada constatou-se
a ausência do vereador Wilson Pereira e a presença dos demais vereadores. Leu-se a ata da
reunião anterior, aprovada por unanimidade. O vereador Jurubel Reis solicitou constasse
nesta ata que o Sr. Januário confirmou na sua presença, assim como, dos colegas Wilson e
Adenilson, que o horário de ônibus das cinco e quinze foi estabelecido porque a prefeita havia
solicitado. O vereador Evair Pereira solicitou constasse também que o Sr. Januário disse que a
prefeita não teria outra opção a não ser a apresentada pela empresa cisne, e que não foi um
pedido da prefeita, e sim a empresa que propôs, tendo o vereador Jurubel concordado e dito
que a prefeita não teve alternativa. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE foram feitas as
seguintes leituras: oficio nº 34/14 do MPMG, que noticia arquivamento de notícia de fato nº
0348.13.000033-7; matéria sobre encontro promovido para busca de soluções para Fortaleza
de Minas, que será publicada no jornal correio mineiro. Informado pelo Presidente que estão
sobre as mesas as seguintes cópias: convite para reunião em Três Corações, de debate sobre
problemas e dificuldades devido a seca na agropecuária; informativo da concessionária
Nascentes das Gerais; avaliação de construção conjunta de futuro; informativo do Ministério
de Desenvolvimento Social, que informa transferência de recurso ao Fundo Municipal de
Assistência Social, para custeio de ações e serviços sócio assistenciais de caráter continuado.
Após o vereador Fernando Pereira solicitou leitura de oficio que comunica realização de
solenidade de ordem de inicio para elaboração de projeto já contratado do programa
caminho de Minas, e que dentre os trechos contemplados está a estrada que liga Fortaleza de
Minas/Jacuí . Não havendo mais matérias para o pequeno expediente, instalou-se o GRANDE
EXPEDIENTE. Sobre reunião ocorrida nesta Casa nos dias 06 e 07/03 para busca soluções ao
município, o vereador Márcio Andrade comentou que o convite não foi feito antes aos
vereadores, e que após inicio da mesma, foi que solicitaram ao Presidente que convidasse os
demais vereadores. Salientou que sabe que há prioridades, porém, já tinha compromissos
impossíveis de adiar, e se há o desejo de participação dos vereadores, deve então haver uma
programação melhor. Em seguida lamentou o falecimento da criança Heloysa Pinheiro, de

onze meses, filha da Sra. Raquel. O Presidente informou que a Câmara não recebeu convite
para a reunião, o qual veio das responsáveis pela consultoria, que assumiram o erro, tendo o
Presidente questionado as mesmas se tal convite poderia ser feito, respondido que sim,
entrou em contato com os colegas. Após o vereador Jurubel Reis agradeceu a Deus por esta
reunião e pediu que Deus conforto à família desta criança, pois, este falecimento abalou toda
comunidade. Quanto à reunião disse que também não teve conhecimento, e que espera que
nas próximas os vereadores estejam presentes. Relatou que há assuntos a serem tratados,
porém, irá esperar respostas de requerimentos do executivo. Em seguida o vereador
Fernando Pereira agradeceu a Deus por esta reunião e pediu a Deus que conforte a família
enlutada, pois, a perda é grande. Após o vereador Evair Pereira comentou sobre realização de
reunião, dizendo que no inicio do mandato, fez solicitação baseada no RI o qual se fosse
cumprido na integra no que diz respeito à realização de reuniões diferentes das realizadas
pelos vereadores, não haveria nenhum tipo de problema. Disse que o RI é claro e diz que é
responsabilidade do Plenário o empréstimo da Casa para reuniões estranhas às rotineiras,
mas, a época da solicitação recebeu resposta negativa, porém, não vê problemas se forem
avisados. Em seguida o vereador Ernane Dias informou que também não foi convidado para a
reunião, porém, passou pela Câmara para ver o que estava acontecendo, tendo sido
informado que houve erro por não terem convidado os vereadores. Relatou que como já
estava presente participou e foi proveitoso, pois, contou com a presença de várias lideranças
em busca de melhorias para nossa cidade. Ao final deixou seu apoio à família da criança
Heloysa. Finalizando o Presidente pediu a Deus que conforte a família desta criança. Não
havendo mais assuntos para o grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA, e não
havendo proposições a serem votadas, o Presidente convoca para a terceira reunião ordinária
do mês de março, a realizar-se no dia 17 às 19:00 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.

