ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA DE MINAS/MG. Aos dezesseis dias do mês de março de 2009, realizou-se a terceira
reunião ordinária 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 foi aprovada por unanimidade. Após passou-se ao “PEQUENO
EXPEDIENTE”. Foi realizada a leitura de ofício de autoria do Padre Juvenal Candido Martins e
Comissão Organizadora da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, o qual solicita a colaboração de
todos os vereadores para realização da 3º festa do porco a paraguaia, em prol da reforma da paróquia,
a qual acontecerá no dia 03 de maio deste ano. A senhora presidente, esclareceu que infelizmente é
vedado ao poder público subvencionar entidades religiosas, procedendo a leitura do art. 19, inciso I
da Constituição da República, sendo assim solicitou o empenho pessoal de cada vereador para
colaborarem com o referido evento. Não havendo outras matérias a serem apresentadas no pequeno
expediente, a presidência instalou o “GRANDE EXPEDIENTE”, passando a palavra aos oradores
inscritos: O vereador WILSON PEREIRA sugeriu que fosse melhorada a intervenção das Comissões
Permanentes da Câmara tendo em vista algumas reclamações sobre a atuação individual e pessoal de
vereador. Vários vereadores debateram o assunto, sendo que ao final houve esclarecimento quanto as
atribuições das Comissões e dos vereadores e também foram apresentados esclarecimentos dos
membros das diversas comissões quanto aos pontos objeto de questionamento. Não havendo mais
oradores inscritos para fazer o uso da palavra foi encerrado o Grande Expediente. Não havendo
matéria para ser tratada na ordem do dia foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente
ata que após lida e aprovada será assinada pelos vereadores presentes.

