
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, realizada às 

dezenove horas do dia oito, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, cento e sete, 

centro de Fortaleza de Minas. Aberta a sessão o Presidente solicita ao secretário da mesa que 

faça a chamada de presença estando ausente o vereador Ricardo da Silveira e presentes os 

demais vereadores. Após o Presidente informou que o vereador Ricardo da Silveira continua 

acamado, porém, protocolou nesta segunda-feira na secretaria da Câmara, atestado de saúde 

para sessenta dias. Informou também que conversou com o assessor jurídico da Câmara e que as 

medidas necessárias serão tomadas para que seja realizada a convocação do suplente do partido 

do então vereador. Após solicita a leitura da ata da reunião anterior a qual foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: O 

Presidente informa que está sobre as mesas cópia de levantamento das atividades que foram 

realizadas pelo CRAS, durante o mês de agosto de 2012. Não havendo mais matérias no 

pequeno expediente foi instalado o GRANDE EXPEDIENTE: O Presidente lembrou que a semana 

passada foi corrida para todos, principalmente para àqueles que pleitearam vaga tanto na 

Câmara, quanto na Prefeitura, e por isso não foi realizada reunião das comissões para tratar 

sobre as propostas de emendas da LDO/2013. Solicitou então que os vereadores se 

organizassem nas comissões para que sejam discutidas as referidas propostas tanto dos 

vereadores, quanto as recebidas dos cidadãos fortalezenses. Em seguida o vereador Fernando 

Pereira questionou se a votação da LDO não teria que acontecer nesta reunião. Sendo 

respondido que é necessária reunião com as comissões para discutir as emendas, ficando então 

definido após consenso do Plenário que a referida reunião seria agendada para o dia 15/10/2012 

às 17:00 horas na Câmara Municipal. Não havendo mais assuntos a serem discutidos no grande 

expediente passou-se a ORDEM DO DIA e não havendo matérias a serem votadas, o Presidente 

convocou para a terceira reunião ordinária a realizar – se no dia 15 de outubro as 19:00 horas na 

Câmara Municipal. 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.   


