
Ata da segunda reunião extraordinária do mês de dezembro de dois mil e dez. Às 

vinte horas do dia vinte e três do mês de dezembro de 2010, na sede da Câmara 

Municipal, situada a Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de 

Minas, ocorreu a segunda reunião extraordinária do mês de dezembro. Aberta a 

sessão foi feita a chamada de presença estando ausente o vereador Ricardo da 

Silveira e presente os demais vereadores. Foi feita a leitura da ata da reunião 

anterior a qual foi aprovada por unanimidade. Iniciada a reunião o Sr. Presidente 

convidou o Prefeito do Município, Sr. Altair do Prado Silva presente na reunião para 

compor a mesa dos trabalhos. Após foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a 

seguinte pauta: Leitura do Projeto de Lei n° 31 A que “Dispõe sobre a Criação do 

Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Fortaleza de Minas e dá 

outras providências”. Leitura do Projeto de Lei nº 41/10 que “Autoriza a doação de 

Bem Móvel e dá outras providências”. O Sr. Presidente esclareceu que o Projeto de 

Lei nº 31 A substituiu o Projeto de Lei nº 31/10 com alterações na redação por parte 

do Executivo. Com relação ao Projeto de Lei nº 41/10, o Sr. Presidente informou 

tratar-se da doação do Pálio, veículo de propriedade da Câmara, para o município, 

para utilização dos Serviços do Conselho Tutelar do Município. Aberta a palavra ao 

plenário o vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues descorreu sobre a necessidade 

de um veículo para maior eficácia dos trabalhos do Conselho e agradeceu o Prefeito 

Altair por ter concordado com a sugestão apresentada pela Câmara. O Presidente 

Márcio Domingues esclareceu que o Projeto de Lei que doa o veículo ao Conselho 

Tutelar representa decisão de todos os vereadores desta Casa e se tornou possível 

com a aquisição do veículo Astra. Em seguida o vereador Fernando Pereira da Silva 

informou ao plenário que esteve presente em Ribeirão Preto, no dia 17 de dezembro 

na defesa da tese de Doutorado da Sra. Eliana Leão do Prado, que desenvolveu 

pesquisa sobre a qualidade da água do Bairro Rural Chapadão.  Instalada a ORDEM 

DO DIA foi colocada em votação, após parecer favorável das Comissões os Projeto 

de Lei nº 31 A/2010, 37/2010 e 41/2010 sendo todos aprovados por unanimidade. O 

Sr. Presidente convoca para em seguida reunião extraordinária para segunda 

votação dos Projetos de Lei em pauta. Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e 

para constar foi lavrada a presente ata que após lida e aprovada será assinada por 

todos vereadores presentes.  


