
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 

2011, realizada às vinte e uma horas do dia 12 de dezembro de 2011, na sede da 

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

de Minas. Iniciada a reunião foi realizada a chamada de presença estando todos os 

vereadores presentes. Não havendo leitura de ata a ser feita, o Presidente instalou o 

PEQUENO EXPEDIENTE e não havendo matérias a serem lidas no pequeno 

expediente foi instalado o GRANDE EXPEDIENTE. Não havendo oradores inscritos 

para o grande expediente, foi instalada a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: 

Votação em segundo turno do Projeto de Lei n°. 19/2011 que “Dispõe sobre a Política 

Habitacional de Fortaleza de Minas”, aprovado por unanimidade; votação em segundo 

turno do Projeto de Lei nº 20/11 que “Dispõe sobre gratificação de natal e dá outras 

providências”, aprovado por unanimidade; votação em segundo turno do Projeto de Lei 

nº 21/11 que ”Dispõe sobre a concessão de gratificação de natal aos servidores da 

Câmara Municipal”, aprovado por unanimidade em segunda votação; votação em 

segundo turno do Projeto de Lei nº 22/11 que “Dispõe sobre a delimitação de 

Perímetro Urbano”, aprovado por unanimidade. Antes de encerrar a reunião, o 

Presidente convocou todos os vereadores para a terceira reunião ordinária do mês de 

dezembro a realizar-se no dia 19 em horário regimental. Informou ainda, que esta 

reunião será apenas para eleição da mesa diretora da Câmara para o ano de 2012 e 

concedeu prazo para apresentação de inscrição das chapas até as dezessete horas 

de segunda - feira dia 19/12/2011. 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. Em tempo, onde se lê até a dezessete horas para 

apresentação de chapas na secretaria, o horário correto é dezoito horas. 


