
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2011. Às 

dezenove horas do dia seis de junho de 2011, na sede da Câmara Municipal, 

situada a Avenida Pedro de Souza Freire, cento e sete, centro, Fortaleza de Minas, 

ocorreu a primeira reunião ordinária mensal. Aberta a sessão o Presidente solicita a 

secretária da mesa que faça a chamada de presença, estando ausente o vereador 

Ricardo da Silveira e presente os demais vereadores.  Após solicita a secretária 

administrativa que faça a leitura da ata da reunião anterior a qual foi aprovada por 

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

pauta: Leitura do Projeto de Lei nº 07/2011 que “Revoga a Lei Municipal nº 

956/2010, Institui o atual auxílio alimentação aos servidores públicos municipais e dá 

outras providências, o qual foi encaminhado às comissões. Leitura do Ofício do 

Deputado Estadual Antonio Carlos Arantes o qual expediu solicitação ao Secretário 

de Estado e Defesa Social, para a lotação em Fortaleza de Minas de dois policiais 

civis e a doação de uma viatura policial, destinadas a auxiliar nos trabalhos e 

integrar o sistema de segurança municipal. Leitura do Convite da Assembléia 

Legislativa, Ciclo de Debates “Estratégias para Superação da Pobreza”. Leitura do 

convite do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente de Capitólio para 

participarem da 1ª semana do meio ambiente. Leitura do oficio da ADESFORT o 

qual solicita apoio dos vereadores para realização de festa junina nos dias 17 e 18 

de junho na barraca de festas da cidade. Não havendo mais matérias a serem lidas 

no pequeno expediente, a presidência instalou o GRANDE EXPEDIENTE.  Não 

havendo matérias a serem discutidas no grande expediente, foi instalada a ORDEM 

DO DIA com a seguinte pauta: O Projeto de Lei nº 02/2011 que Revoga os artigos 

89 e 90, da Lei nº. 802 de 11 de janeiro de 2006; O Projeto de Lei nº 05/2011 que 

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2012 e dá 

outras providências; Projeto de Lei nº. 06/2011 Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a alienar mediante venda, imóvel de propriedade do município através de 

procedimento licitatório conforme especifica e o; Projeto de Lei nº 07/2011 que 

“Revoga a Lei Municipal nº 956/2010, Institui o atual auxilio alimentação aos 

servidores públicos municipais e dá outras providências; permanecem com as 

Comissões. O Presidente convoca para a segunda reunião ordinária mensal a ser 

realizada no dia 13 de junho de 2011, me horário regimental. 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. 


