
ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE 

MINAS-MG, REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2.008 (dois mil e oito), às 19:00 

(dezenove horas) , na sede da Câmara Municipal situada a Avenida Pedro de Souza Freire, 

número cento e sete, centro, Fortaleza de Minas – MG. Iniciados os trabalhos a Senhora 

Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que fizesse a chamada dos Srs. vereadores, 

estando ausente o vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues, o qual apresentou justificativa  

e presentes os demais. Após leu-se a ata da reunião anterior a qual foi aprovada por 

unanimidade.  Iniciados os trabalhos a senhora presidente inicia discussão ao projeto de lei 

nº. 05/2008 que dispõe sobre autorização para que o executivo municipal conceda 

permissão de uso de bem público para instalação de indústria e geração de empregos e dá 

outras providências o qual continuo com as comissões no aguardo da documentação 

solicitada. Em seguida a senhora presidente comentou que já foram realizadas as duas 

audiências públicas sobre o projeto de lei do orçamento financeiro para o exercício de 

2009, disse que foram apresentadas algumas sugestões de emendas, e que na próxima 

reunião o mesmo seria discutido e apreciado pelo plenário. Dando continuidade a senhora 

presidente solicita a leitura de ofício de autoria da servidora pública, Eliete Vieira, o qual 

questiona de onde provém os subsídios, dos Cargos da Diretoria do Impresfort, visto que 

tais servidores estão sendo pagos pela prefeitura, e diante de que o IMPRESFORT, ainda 

não tem conselho deliberativo e sendo está condição requisito formal, para essas 

ordenações de despesas, solicita a fiscalização desses atos por parte da Câmara Municipal 

de Fortaleza de Minas. Após discussões a senhora presidente faz requerimento verbal 

solicitando do executivo às devidas informações, colocado em votação o requerimento 

recebeu a seguinte votação, os vereadores, Gabriel Lourenço de Queiroz, Antônio de 

Oliveira, e Célio Teixeira Vidigal foram favoráveis, e os vereadores José Nelson de Souza, 

João Batista Ferreira da Silva, Moacir Aparecido de Queiroz e Vandeir Marques dos Santos 

foram contrários ao requerimento. A senhora presidente relata que de qualquer forma será 

enviado ofício de sua autoria ao executivo, solicitando as informações supras. Nada mais a 

tratar encerrou-se a reunião e para constar foi lavrada a presente ata, que após lida e 

aprovada será assinada pelos vereadores presentes. 


