
Ata da Primeira Reunião Extraordinária do Mês de Fevereiro de 2010. 
 
Às vinte horas e quarenta minutos do dia dezoito de fevereiro 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 do mês de fevereiro 
de 2010. Aberta a sessão o secretário da mesa faz a chamada estando todos os 
vereadores presentes. O Presidente solicitou a secretária administrativa que fizesse a 
leitura da ata anterior a qual foi aprovada por unanimidade. Não havendo matérias para 
o PEQUENO EXPEDIENTE, a Presidência instalou O GRANDE EXPEDIENTE 
deixando a palavra em aberto para quem quisesse fazer uso, como ninguém se 
manifestou foi aberta a ORDEM DO DIA com Discussão e Votação em segundo turno 
do Projeto de Lei nº 06/2010 que Cria o Conselho Municipal de Esportes e dá outras 
providências, sendo aprovado por unanimidade. Após o Presidente fez a convocação 
para a próxima reunião ordinária do mês de março de 2010 que será realizada no dia 
dois de março de 2010 às dezenove horas na sede da Câmara Municipal em virtude do 
feriado municipal do dia primeiro do mesmo mês. Em seguida o Presidente comunica 
que o Prefeito Municipal convidou todos os vereadores para uma reunião com os 
funcionários da Copasa em São Sebastião do Paraíso para tratar assuntos relacionados 
ao tratamento do esgoto de Fortaleza de Minas. O Presidente solicita aos demais 
vereadores que verifiquem data e horário para tal reunião. Após a Vereadora Maria 
Aparecida de Queiroz solicitou ao Presidente que verifique com o Prefeito se os 
Vereadores que também são funcionários públicos estariam liberados para essa reunião, 
pois o assunto é de interesse do município. O Presidente disse que passaria ao Prefeito. 
O Vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues solicitou ao Presidente que verifique com o 
Prefeito a possibilidade de enviar dois veículos para buscar as pessoas do Bairro Rural 
Chapadão nos dias da festa em comemoração ao aniversário da cidade, pois, segundo 
ele irá apenas um veículo. O Presidente disse que levaria o assunto ao Prefeito 
Municipal. O Plenário concordou que a reunião com os funcionários da Copasa em São 
Sebastião do Paraíso ficasse agendada para quarta-feira dia vinte e quatro de fevereiro 
às quinze horas. 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. 
 


