ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA DE MINAS/MG. Aos 13 dias do mês de abril de 2009, realizou-se a segunda reunião ordinária
mensal da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, em sua sede, situada na Avenida Pedro de Souza Freire,
cento e sete, centro. Iniciada a reunião a Senhora Presidente solicita ao secretário da mesa que proceda a
chamada estando todos os vereadores presentes. Em seguida leu-se a ata da reunião anterior a qual após
algumas ressalvas foi aprovada por unanimidade. Após passou-se ao “PEQUENO EXPEDIENTE”. Foi
realizada a leitura do Projeto de Lei nº. 06/2009 que Dispõe sobre criação do Conselho Municipal Antidrogas
– COMAD, e dá outras providências o qual ficou com as Comissões Permanentes da Câmara. Não havendo
inscritos para fazer o uso da palavra no pequeno expediente, à presidência instalou o “GRANDE
EXPEDIENTE”, passando a palavra aos oradores inscritos: O vereador Fernando Pereira da Silva para fazer
requerimento verbal solicitando a aquisição de uniformes para os alunos das escolas municipais Professora
Alzira Álvares e Centro Educacional Infantil Silvana Leão do Prado e requerimento verbal solicitando a
reutilização adequada dos brinquedos de parque infantil que estão guardados no pátio municipal. Após o
vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues para fazer requerimento verbal solicitando fixação de traves e pintura
nas demarcações da quadra esportiva do bairro rural Prata de Cima e requerimento verbal solicitando
manutenção nos mataburros do bairro rural chapadão. Após o vereador Fernando Pereira da Silva para fazer
requerimento verbal solicitando do executivo que informe a esta Casa Legislativa a quantidade de horas
trabalhadas que já foram realizadas no município neste ano, na prestação de serviços com máquina patrol. Em
seguida o vereador Márcio Domingues Andrade para fazer requerimento verbal reiterando ofício expedido a
assistente social do município, o qual solicita a relação dos beneficiados com bolsas de estudos dos cursos
técnicos e ensino superior. Dando continuidade foi dada a palavra ao Senhor Itamar Justino da Silva, presente
na reunião, o mesmo relatou que na Rua Vereador Paulo Ferreira, bairro Bom Jesus, encontra-se há vários dias
um amontoado de terras que está prejudicando o tráfego de veículos, disse que já informou o fato ao executivo,
mas que até a presente data o problema não foi resolvido, ao final solicitou a presidente da Câmara que
oficiasse o Executivo para que se procedesse a referida retirada de terra. Não havendo mais oradores inscritos
para fazer o uso da palavra foi encerrado o Grande Expediente, passando-se para a “ORDEM DO DIA” com a
seguinte pauta: Votação dos Requerimentos: 34/2009 de autoria do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues,
solicitando a fixação de traves, bem como, a pintura nas demarcações do piso na quadra esportiva do Bairro
Rural Prata de Cima. Requerimento nº. 35/2009 de autoria do vereador Fernando Pereira da Silva solicitando a
aquisição de uniformes para os alunos das escolas municipais Professora Alzira Álvares e Centro Educacional
Infantil Silvana Leão do Prado, Requerimento nº. 36/2009 de autoria do vereador Francisco Ronivaldo
Rodrigues, que solicita a manutenção dos mataburros do bairro rural do chapadão. Requerimento nº. 37/2009
de autoria do vereador Fernando Pereira da Silva, solicitando a reutilização adequada dos brinquedos de
parque infantil que estão guardados no pátio municipal. Requerimento nº. 38/2009 de autoria do vereador
Fernando Pereira da Silva que solicita a informação da quantidade de horas já realizadas na prestação de
serviços com máquina patrol. Requerimento nº. 39/2009 de autoria do vereador Márcio Domingues Andrade,

