Câmara Municipal de Fortaleza de Minas

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012, realizada às dezenove
horas do dia treze, na sede da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, situada a Avenida Pedro
de Souza Freire, cento e sete, centro de Fortaleza de Minas. Aberta a sessão o Presidente da
Câmara solicita o secretário da mesa que faça a chamada de presença dos senhores vereadores,
estando todos presentes. Após solicita a secretária administrativa que faça a leitura da ata da
reunião anterior a qual foi aprovada por unanimidade. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE e não
havendo matérias a serem lidas e distribuídas instalou-se o GRANDE EXPEDIENTE: O Presidente
informou que como fora dito na reunião anterior é necessário que as comissões se reúnam para
discutirem as matérias que tratam sobre os subsídios dos vereadores, prefeito e vice deste
município. Enfatizou que qualquer vereador poderá apresentar substitutivo as matérias
distribuídas e que o prazo para máximo para votarem os projetos de lei e de resolução de autoria
da mesa diretora, distribuídos às comissões é até o dia trinta de setembro e que a última reunião
ordinária do mês de setembro será realizada no dia 17 e que após esta data será necessário a
realização de reunião extraordinária. Em seguida o vereador Fernando Pereira da Silva teceu
comentário sobre o requerimento que fez na reunião anterior para ligação da rede de esgoto
próximo a propriedade do Sr. Joaquim Ananias. Disse que na quarta-feira última fizeram a ligação
do esgoto no local, porém não foi restaurado o corte do asfalto, pois não há massa asfáltica, e
solicitou que fosse providenciada. Em aparte o vereador José Ricardo Pereira em resposta disse
que a prefeitura conseguiu a referida massa asfáltica com a Copasa. Após o vereador Ricardo da
Silveira fez REQUERIMENTO solicitando o envio de caminhão pipa para lavar o Córrego Quim
Brito, próximo ao lava jato, tendo em vista, o mau cheiro no local. Não havendo mais assuntos a
serem discutidos no GRANDE EXPEDIENTE passou-se a ORDEM DO DIA com a discussão e
votação do requerimento do vereador Ricardo da Silveira o qual foi aprovado por unanimidade.
O Presidente convoca para a terceira reunião ordinária do mês de agosto a ser realizada no dia
20, as 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.
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