ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA DE MINAS/MG. Às dezenove horas do dia vinte e um do mês de setembro de 2009,
realizou-se a terceira reunião ordinária mensal 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. Não havendo mais
matéria a ser apresentada no pequeno expediente, a presidência instalou o “GRANDE
EXPEDIENTE”. A Presidente da Câmara convocou os membros do Conselho Municipal de
Assistência Social para que apresentassem aos vereadores relato sobre o funcionamento do CMAS no
município. A presidente do conselho Virgínia Maria Hartmamm Correia, teceu algumas
considerações sobre a importância do mesmo e em seguida passou a palavra ao Sr. Luís Antônio
Corrêa que fez uma exposição mais detalhada sobre o funcionamento e a alteração prevista para
gestão do CMAS de Fortaleza de Minas, no ano que vem passará para GESTÃO BÁSICA, o que
permitirá criar e estruturar o Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, executar o Plano
Municipal de Assistência Social e alocar e executar recursos financeiros do Fundo Municipal de
Assistência Social. Ao final o Senhor Luís Corrêa agradeceu o apoio que tem recebido dos poderes
públicos municipais e solicitou dos vereadores empenho para que o executivo municipal forneça
estrutura física e funcional para um melhor atendimento do CMAS. Em seguida foi aberto debate
tendo havido esclarecimento por parte dos conselheiros sobre os critérios utilizados na análise das
contas prestadas pelas entidades do município que recebem subvenções sociais. Os vereadores
justificaram aos membros do CMAS a aprovação do Projeto de Lei que concede transporte aos
trabalhadores do município contratadas pela empresa “Da Granja”, esclarecendo que a aprovação do
projeto se deu em face de seu conteúdo social, tendo havido manifestação dos conselheiros de que
concordavam com o programa de concessão de transporte aos trabalhadores da empresa “Da Granja”.
A Conselheira Meire Viana disse que os membros do CMAS trabalham voluntariamente e pediu
apoio aos vereadores para sensibilização dos chefes de setores da prefeitura municipal no
reconhecimento e liberação dos servidores públicos que trabalham voluntariamente nos conselhos
municipais. Dando continuidade à reunião a presidente da câmara faz requerimento verbal reiterando
requerimento de nº. 17/2009 o qual requer do executivo a imediato cumprimento das leis 897/2008,
898/2008, 899/2009 e 901/2009, que alteram denominações de ruas municipais. Após o vereador

cheiro causado, bem como a proliferação de insetos, até que se resolva a situação do tratamento de
esgoto em nosso município; requer manutenção de mata-burros localizado no Bairro Rural Areias em
frente ao Sítio do Sr. Lázaro do Álvaro, o qual foi quebrado após a passagem do ônibus escolar,
prejudicando o acesso normal ao referido sítio. 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: Segunda votação do Projeto de Lei nº. 26/2009 que Dispõe sobre extinção e criação
de cargo e dá outras providências”. o qual foi aprovado por unanimidade. Discussão e Votação dos
requerimentos apresentados nesta reunião, os quais foram aprovados por unanimidade. Não havendo
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.

