ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA DE MINAS/MG. Às dezenove horas do dia dez do mês de agosto de 2009,
realizou-se a segunda reunião ordinária da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, em
sua sede, situada na Avenida Pedro de Souza Freire, cento e sete, centro. Iniciada a
reunião a Senhora Presidente solicita ao secretário da mesa que faça a chamada estando
todos os vereadores presentes. Em seguida leu-se a ata da reunião anterior a qual foi
aprovada por unanimidade. Após passou-se ao “PEQUENO EXPEDIENTE”. Não havendo
matérias a serem apresentadas no pequeno expediente, à presidência instalou o “GRANDE
EXPEDIENTE”, passando a palavra aos oradores inscritos. O vereador Márcio Domingues
Andrade comentou sobre ofício encaminhado ao Deputado Estadual Antônio Carlos
Arantes, em que solicitou do parlamentar informações sobre o trevo no entroncamento de
Fortaleza de Minas na Rodovia MG -050. O vereador fez leitura de resposta do Deputado
Estadual em que informa que a construção do trevo já foi aprovada. A presidente comentou
sobre o assunto relatando que participou da reunião da AMEG, realizada no município de
Capitólio no dia 07 de agosto de 2009, informando que um dos temas abordados foi
necessidade de mobilização regional cobrando as obras na Rodovia MG-050, tendo em
vista a empresa concessionária cobra pedágio e não vem realizando as obras a que se
obrigou, dentre elas o trevo que dá acesso a Fortaleza de Minas. No mesmo sentido
falaram os vereadores Fernando Pereira da Silva e José Ricardo Pereira. Após foram
realizados os seguintes requerimentos verbais: Requerimento nº. 68/09 de autoria do
vereador Márcio Domingues Andrade que requer do executivo que seja realizada a limpeza
da Rua Espírito Santo, tendo em vista a realização de aterramento de terreno na referida
rua que está causando poeira e prejudicando a saúde pública; Requerimento nº. 69/09 de
autoria do vereador Fernando Pereira da Silva que requer do executivo as medidas
necessárias para manutenção permanente da estrada que liga Fortaleza de Minas a
Rodovia MG-050 acesso Morro do Níquel; Requerimento nº. 70/09 de autoria do vereador
Ricardo da Silveira que requerer o alargamento e manutenção das margens da Rodovia
Coronel Azarias Lemos, no trecho próximo a entrada da Fazenda do Sr. Geraldo Cassiano,
sendo que tal medida tornou-se possível com o convênio celebrado com o município de
Passos/MG; Requerimento nº. 71/09 de autoria do vereador Márcio Domingues Andrade
que requer a construção de posto de saúde no bairro Bom Jesus, tendo em vista que a

Pereira da Silva, vem respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, requerer as
providências necessárias para a construção do muro da sede do Programa Saúde da
Família – PSF.; Requerimento nº. 73/09 de autoria do vereador Márcio Domingues Andrade
que requerer a limpeza do Córrego Quim Brito que está causando mau cheiro, trazendo
transtorno a população e requer também que sejam tomadas as medidas necessárias para
a canalização do Córrego Quim Brito e a construção da Estação de Tratamento de Esgoto,
para que o esgoto não seja jogado in natura no leito do Rio São João,Requerimento nº.
74/09 de autoria do vereador Wilson Pereira que requer as sejam tomadas as medidas
necessárias para a recuperação e manutenção da Iluminação do Estádio Municipal de
campo de futebol, visando incentivar a prática de esporte no período noturno, o que
propicia o lazer de vários trabalhadores e também a melhor preparação de nossas equipes
de futebol; Requerimento nº. 75/09 de autoria do vereador Fernando Pereira da Silva que
requer sejam instalados postes de iluminação na Rua Alameda da Saudade em frente a
Praça São Miguel. Não havendo mais oradores inscritos para fazer o uso da palavra foi
encerrado o grande expediente, passando-se para a “ORDEM DO DIA” com a seguinte
pauta: Discussão e votação do Projeto de Lei nº. 20/2009 que Altera o inciso I do artigo 2º
da Lei 874, de 05 de julho de 2007 o qual recebeu emenda de redação da Comissão de
Justiça, Legislação e Redação Final, para constar como correta a alteração do inciso I, do
art. 2º da Lei Municipal nº. 868, a qual após foi colocado em primeira votação foi aprovado
por unanimidade. Em seguida foram colocados em votação os Requerimentos de nº. 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 apresentados nesta reunião sendo todos aprovados por
unanimidade. Após a Senhora Presidente convoca para em seguida reunião extraordinária
para segunda votação do Projeto de Lei nº. 20/2009. 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.

