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

MINAS-MG, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO 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 todos presentes. 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 o executivo municipal conceda permissão 

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

providências. Aberta discussão e após amplo debate o plenário da Câmara Municipal 

deliberou por solicitar do executivo cópia do procedimento licitatório tipo concorrência o 

qual a empresa SOFT WIK LTDA. foi vencedora com o objetivo de fazer uso de bem 

público, a fim de que fossem esclarecidos quais foram os requisitos exigidos no referido 

procedimento licitatório, para posteriormente as comissões permanentes se reunirem a fim 

de dar continuidade na tramitação do projeto de lei nº. 05/2008. Em seguida foi colocado 

em segunda votação o Projeto de Lei nº. 22/2008 que “Ratifica o protocolo de intenções e 

autoriza o município a participar do Consórcio Intermunicipal do Médio Rio Grande e dá 

outras providências”, o qual foi aprovado por unanimidade. Após a senhora presidente 

questiona ao plenário se todos continuam de acordo com a realização da primeira 

audiência pública para apresentação e discussão da proposta orçamentária para o 

exercício de 2009, no dia 23 deste mês as 19:00 horas. Foi questionado ainda sobre a data 

para segunda audiência pública sendo a mesma transferida o dia 13 de novembro deste 

ano, visto o prazo mínimo legal, estando todos de acordo. Em seguida o vereador Célio 

Teixeira Vidigal faz requerimento verbal solicitando o empréstimo em regime de comodato à 

Associação Comunitária do bairro Areias, de um cômodo da prefeitura localizado no mesmo 

bairro rural, onde anteriormente funcionava uma escola rural municipal, estando todos de 

acordo. 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. 


