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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MARÇODE 2016, realizada àsdezoito horas e 

quinze minutos do dia 14, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de 

Minas.Feita a chamada constatou-se a ausência do vereador Wilson Pereira, estandopresentes os demais 

vereadores.O Presidente justificou a ausência do colega Wilson, informando o falecimento de seu irmão, o 

cidadão Vander Junior nesta data. Justificou também o adiantamento do horário desta reunião, tendo em 

vista o sepultamento do referido cidadão, ter sido marcado para as dezenove horas. Dando continuidade 

após verificação a ata da reunião anterior foiaprovada por unanimidade.Instalado o PEQUENO 

EXPEDIENTE, o Presidente informa que não há matérias para o pequeno expediente. Apósinstalou-se o 

GRANDE EXPEDIENTE:O Presidente lamentou a morte do cidadão Vander Junior, jovem brutalmente 

assassinado em 13/03/16.Os demais vereadores também lamentaram a morte do referido cidadão. Tendo 

o vereador Fernando Pereira agradecido a Deus por esta reunião, cumprimentado os presentes e dito que 

reside em Fortaleza de Minas há trinta e dois anos e nunca viu um crime como este. O vereador Evair 

relatou que nada mais justo que prestar solidariedade ao colega Wilson Pereira neste momento de 

dificuldade e sofrimento. Tendo o vereador Ernane dito que neste momento difícil, Deus conforte o 

coração de todos os familiares do cidadão Vander. O vereador Adenilson Queiroz comentou que este tipo 

de ocorrência acontece em cidades grandes, e agora o fato ocorreu em Fortaleza. Que a morte do cidadão 

foi violenta, brutal e inexplicável. Após acordo do Plenário foi agendada reunião das comissões para o dia 

17/03 às dezessete horas no plenarinho da Câmara. Sem mais para o grande expediente,passou-se a 

ORDEM DO DIA. Não havendo matérias a serem votadas na ordem do dia, e nem mais a trataro Presidente 

convoca para reunião extraordinária no dia 17/03 às dezenove horas, com pauta exclusiva para a votação 

dos projetos de lei nº 03, 04, 05, e 06/2016, apresentados na primeira reunião ordinária de março de 

2016. Após foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que depois de verificada e 

aprovada será assinada pelos vereadores presentes.   


