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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2015, realizada 

àsdezesseis horas do dia 17, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, 

Fortaleza de Minas.Feita a chamada, constatou-se a ausência do vereador Evair Messias Pereira, 

estandopresentes os demais vereadores.Após leitura, a ata da reunião extraordinária anterior foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTEcom a seguinte 

pauta:O Presidente informa que esta reunião tem como ponto exclusivo de pauta a votação em 

primeiro turno do projeto de lei nº 21/15 – “Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de 

Educação – PME de Fortaleza de Minas e dá outras providências correlatas”.Disse que o projeto foi 

analisado, que existem algumas metas as quais estão fora da realidade, porém, são metas do Governo, 

e por isso, não podem ser modificadas. Que os vereadores podem fazer alterações nas estratégias, 

visando contribuir com as metas. Não havendo mais matérias no pequeno expediente, passou-seao 

GRANDE EXPEDIENTE: O vereador Jurubel Reis comentou que o projeto chegou a esta Casa muito em 

cima da hora, mas conseguiu analisar o mesmo. Lembrando que a responsabilidade pelo atraso é do 

governo do Estado/Secretaria de Educação.Informou que entrou em contato com servidorEmerson 

Marques, da referida secretaria, sendo informado que é exatamente desta forma que o projeto tem que 

ser aprovado, e o município tem que trabalhar para que nos próximos dez anos, o mesmo tenha 

condição de buscar melhorias junto ao governos federal e estadual, tanto na área física da educação, 

quanto no investimento junto a professores, funcionários e alunos, principalmente do que diz respeito 

a uma escola de tempo integral. Após o vereador Wilson Pereira disse que conforme analisado pela 

assessoria jurídica, o projeto está apto a ser votado, e então, é de acordo com o mesmo. O vereador 

Ernane questionou sobre o número de aprovações deste projeto. Respondido pelo Presidente que será 

em duas votações, e que a votação em segundo turno será em reunião extraordinária do dia 19 às 

dezesseis horas.Não havendo mais assuntos a serem discutidos no grande expediente passou-se a 

ORDEMDO DIA com a seguinte pauta:Votação em primeiro turno do projeto de lei nº 21/15 – “Dispõe 

sobre a aprovação do Plano Municipal de Educação – PME de Fortaleza de Minas e dá outras 

providências correlatas”, aprovado por unanimidade em primeira votação.O Presidente convocapara a 

segunda reunião extraordinária do mês de junho, a realizar-se no dia 19, às 16:00 horas.Nada mais a 

tratar foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que depois de verificada e 

aprovada será assinada pelos vereadores presentes.   


