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ATA DA TERCEIRAREUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2015, realizada àsdezesseis 

horas do dia 26, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de 

Minas.Feita a chamada, constatou-se a ausência dos vereadoresAparecido Donizete Rosa Amara e 

Adenilson Queiroz, estandopresentes os demais vereadores.Após verificação, a ata da reuniãoanterior 

foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTEcom a seguinte 

pauta:Leitura do Projeto de Lei nº 22/15 -“Autoriza o Município de Fortaleza de Minas a fazer cessão 

gratuita à entidade Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de Fortaleza de Minas – 

ASSOCIART, de área de terreno que especifica e dá outras providências”, que foi encaminhado às 

comissões.O Presidente informa que estão sobre as mesas os seguintes convites:1 -Palestra do Projeto 

Conviver no dia 30/06 nos seguintes horários: 08:00, 10:00 e 13:00 horas no Clube da Melhor Idade; 2 

– do Conselho Municipal de Saúde para a primeira plenária municipal de saúde de Fortaleza de Minas 

no dia 07/07/15 a partir das oito horas no Clube da Melhor Idade.Não havendo mais matérias no 

pequeno expediente, passou-seao GRANDE EXPEDIENTE: O presidente informou que esta reunião é 

específica para distribuição deste projeto de lei, tendo em vista ter sido solicitada aprovação em 

regime de urgência. Que a Câmara deve fazer a parte dela, pois, existe prazo até o dia seis de julho para 

apresentar a lei e que esta questão está ligada a um projeto que está sendo apresentado ao Instituto 

Votorantim visando ganhar a sede, por isso a necessidade do lote e da lei aprovada. Solicitou que as 

comissões avaliem o projeto, e assim que liberarem, irão votar e se houver necessidade que agendem 

reunião extraordinária.Em seguida o vereador Wilson Pereira disse que o assessor jurídico deve 

avaliar o projeto e como foi solicitado regime de urgência, devem agendar reunião de comissão o mais 

rápido possível, visando liberação do mesmo. Após o vereador Ernane Dias disse que este projeto é 

muito interessante, que vão analisar o parecer do assessor, e que em sua opinião pelo fato de ser para 

uma associação fica mais fácil para doar o lote. Em seguida o vereador Evair Pereira disse que devem 

aguardar parecer e liberar o projeto para votação. Após discussões os vereadores decidiram agendar 

reunião de comissão para discutir o projeto no dia 29/06 às dezessete horas no plenarinho da Câmara, 

e às dezoito horas, reunião extraordinária para aprovação do mesmo. Após o vereador Fernando 

cumprimentou os presentes, agradeceu a Deus por esta reunião e informou que o projeto foi 

distribuído há pouco tempo, que não deu tempo do mesmo analisar o documento, mas, irá verificar. 

Disse que a ASSOCIART é uma associação que trabalha para o desenvolvimento do município, e que 

observa que através desta associação há muita gente tendo renda. Parabenizou a Sra. Neguinha que 

está a frente dos trabalhos da associação, assim como, a diretoria da ASSOCIART e disse que irá 

aguardar a votação do projeto. Após o vereador Gabriel Queiroz comentou que é de acordo com o 

projeto e irá aguardar parecer das comissões. O vereador Jurubel Reis disse que na reunião das 

comissões todas as considerações relativas ao projeto serão discutidas, visto que tramita nesta 
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Casaoutros projetos de cessão de lotes. Enfatizou que entende o projeto em pauta como mais 

sustentável, visto que, estará fazendo a cessão de uso de bem público, porém, para uma associação já 

constituída há vários anos no município, a qual emprega direta e indiretamente em torno de cinquenta 

pessoas. Explicou que o projeto será levado ao Instituto Votorantim e se aceito será construído galpão 

que futuramente será do município caso a associação deixe de existir, o que acredita que não irá 

acontecer, e que com este galpão haverá geração de emprego e renda ao município. Em seguida o 

Presidente disse que esta questão é um pouco diferente, pois, a cessão não será para particulares, e 

sim para uma associação sem fins lucrativos que beneficia várias pessoas. Não havendo mais assuntos 

a serem discutidos no grande expediente passou-se a ORDEMDO DIAe não havendo matérias a serem 

votadas na ordem no dia, o Presidente convocapara a quarta reunião extraordinária de junho, a 

realizar-se no dia 29, às dezoito horas na Câmara Municipal.Nada mais a tratar foi encerrada a reunião 

e para constar foi lavrada a presente ata que depois de verificada e aprovada será assinada pelos 

vereadores presentes.   


