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Ata da segunda reunião ordinária do mês de maio de dois mil e dez. Às dezenove 
horas do dia dez de maio 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 à 
segunda reunião ordinária mensal. Aberta a sessão o secretário da mesa, vereador 
Jurubel Honorato Reis faz a chamada de presença estando todos os vereadores 
presentes. O Presidente solicitou à diretora administrativa que fizesse a leitura da ata da 
reunião anterior a qual após algumas ressalvas foi aprovada por unanimidade. Após não 
havendo matérias para o PEQUENO EXPEDIENTE, a presidência instalou o GRANDE 
EXPEDIENTE. O vereador Fernando Pereira da Silva fez o uso da palavra e fez 
Requerimento verbal reiterando os seguintes Requerimentos, o de nº. 108/2009 que 
requer o asfaltamento do trecho compreendido entre a Rua José Bonifácio Álvares da 
Costa que dá acesso ao Conjunto Habitacional Oraida de Melo I, no Bairro Nossa 
Senhora Aparecida e Requerimento nº. 118/2009 e 85/2009 que requer o asfaltamento 
do trecho compreendido entre a Rua Floriano Valério e a Avenida Otávia Augusta, 
próximo ao conjunto habitacional João Gomes da Costa. Em seguida o Presidente da 
Câmara, vereador Márcio Domingues Andrade iniciou discussão sobre o agendamento 
de Audiência Pública para apresentação e discussão do Projeto de Lei que Dispõe sobre 
a Elaboração das Diretrizes Orçamentárias, bem como Audiência Pública sobre a 
segurança pública do município. Ao final das discussões o Plenário da Câmara 
concordou por agendar a Audiência Pública da LDO para o dia 24 de maio de 2010, às 
dezenove horas na sede da Câmara Municipal. Referente a Audiência da Segurança 
Pública definiram por colher opinião da população sobre a data de realização da 
Audiência sobre segurança pública  no dia 24 de maio durante a Audiência da LDO. 
Dando continuidade a reunião o vereador Ricardo da Silveira comentou que o convênio 
para realização de cirurgias eletivas no município já foi firmado e que já está sendo 
realizado o agendamento das cirurgias.   Não havendo mais oradores inscritos para o 
grande expediente foi instalada a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: O Projeto de 
Lei n° 14/2010 que Dispõe sobre o registro, o acompanhamento e a fiscalização da 
exploração de recursos minerais no território do Município de Fortaleza de Minas-MG, de 
acordo com as competências definidas no art.23, XI e no art. 30, I e II, da Constituição 
Federal, estabelece condições para o funcionamento das empresas que exploram 
recursos minerais no território do Município de Fortaleza de Minas, institui obrigações 
correlatas e impõem penalidades decorrentes do respectivo descumprimento, dando 
outras providências, e o Projeto de Lei nº 16/2010 que Dispõe sobre as diretrizes para 
elaboração da lei orçamentária de 2011 e dá outras providências permaneceram com 
Comissões Permanentes da Câmara. Em seguida o Presidente convoca todos os 
vereadores para a próxima reunião ordinária no dia dezessete de maio em horário 
regimental. 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. 
 
 
 
 


