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Ata da primeira reunião ordinária do mês de maio de dois mil e dez. Às dezenove 
horas do dia três de maio de dois mil e dez, na sede da Câmara Municipal, situada a 
Avenida Pedro de Souza Freire, cento e sete, centro, Fortaleza de Minas-MG ocorreu a 
primeira reunião ordinária mensal. Aberta a sessão o secretário da mesa, vereador 
Jurubel Honorato Reis faz a chamada de presença estando todos os vereadores 
presentes. O Presidente solicita à secretária administrativa que fizesse a leitura da ata da 
reunião anterior a qual foi aprovada por unanimidade. Após foi aberto o PEQUENO 
EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura do ofício nº 48/2010 que encaminha 
requerimento nº 55/2010 que dispõe sobre o agendamento de reunião com o 
SINDISFOR ao Prefeito Municipal de autoria dos vereadores Fernando Pereira da Silva e 
Maria Aparecida de Queiroz. Leitura do ofício nº 49/2010 que solicita providências para a 
realização de Audiência Pública para discutirem sobre a Segurança Pública Municipal, de 
autoria do vereador Fernando Pereira da Silva. Leitura do ofício nº 88/2010 em resposta 
ao ofício nº 44/2010 que dispõe sobre a designação de vigia para a Praça do Rosário. 
Leitura da Carta Convite da ADESFORT convidando a todos os vereadores à 
participarem da eleição de membros para a composição dos Órgãos Administrativos da 
ADESFORT e alteração do Estatuto Social para adequá-la na OCIP – Organização Civil 
de Interesse Público, a ser realizada no dia vinte e sete de maio às dezenove horas na 
sede da Câmara Municipal. Leitura do Convite “Projeto de Olho no Futuro” sobre a II 
Reunião da Rede Interinstitucional de Desenvolvimento Local Sustentável de Fortaleza 
de Minas. Leitura do Convite 27º Congresso Mineiro de Municípios da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais a ser realizado entre as dias quatro e seis de maio 
no Expominas em Belo Horizonte. O Presidente informa a todos que os balancetes da 
Prefeitura Municipal dos meses de fevereiro de março de 2010 já estão disponibilizados 
na secretaria da Câmara, informa ainda que a prestação de contas da Prefeitura 
Municipal do ano de 2009 também já está disponibilizada na mesma secretaria. Não 
havendo mais matérias a serem lidas no pequeno expediente, a presidência instalou o 
GRANDE EXPEDIENTE. Em relação ao ofício nº 88/2010 em resposta ao ofício nº 
44/2010, o Presidente relatou a todos que também foi procurado por um cidadão que 
relatou que a Praça do Rosário está sem vigia e solicitou providências, porém como já foi 
enviado ofício ao setor competente e já se tem resposta, ele poderá repassar ao cidadão. 
Quanto a Segurança Pública após ser deferido pelo Presidente, o vereador Fernando 
Pereira da Silva solicitou, urgência na realização de Audiência Pública e o vereador 
Wilson Pereira disse ao vereador Fernando Pereira da Silva que ele tem seu apoio. Com 
relação ao 27º Congresso Mineiro de Municípios o Presidente relatou que o veículo da 
Câmara está a disposição e o vereador Fernando Pereira da Silva manifestou interesse. 
Após a vereadora Maria Aparecida de Queiroz agradeceu a presença de todos na 
Audiência Pública realizada na Câmara Municipal no dia vinte e seis de abril que teve 
como tema “ O asfaltamento da Estrada Fortaleza de Minas/MG050 (Via Morro do 
Níquel) como Fator de Desenvolvimento Econômico e Solução para o Tráfego de 
Veículos Pesados no Perímetro Urbano de Fortaleza de Minas, agradeceu a todos os 
funcionários que não mediram esforços na colaboração da organização do evento. A 
vereadora repassou a todos os vereadores cópia do protocolo de intenções com os 
nomes dos membros que fazem parte da comissão. Relatou que já estão marcando 
reunião para dar andamento nas obras da estrada e que o Prefeito Municipal já está 
ciente. O vereador Wilson Pereira relatou que achou ruim, a maneira como as coisas são 
interpretadas, relatou que não gostou da matéria do jornal e nem da maneira como foi 
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cumprimentado, comentou ainda que os vereadores devem ser unidos e que isso não 
está acontecendo. Após o Presidente parabenizou a comissão pelo evento, disse que a 
Câmara está a disposição, porém, relatou que não foi comunicado que o plenário de 
reuniões seria utilizado pelos debatedores e não por todos os vereadores e ainda que 
não foi solicitado permissão para realização de Audiência na sede da Câmara, sendo ele, 
apenas convidado para o evento. O Presidente relatou que esse tipo de evento aconteça 
mais vezes e pediu para as coisas caminharem mais unidas. Pediu que entendessem 
que ele não tem marcação com ninguém e relatou que todos têm que trabalhar em união. 
Após a vereadora Maria Aparecida de Queiroz relatou que todos os vereadores 
participariam do evento, apenas não tomariam seus lugares no plenário por questão de 
espaço tendo em vista que haveria diversos debatedores mais que os presidentes da 
Câmara de Fortaleza e da Câmara de Pratápolis representariam os demais.  O 
Presidente relatou que de fato não iria autorizar a aquisição de salgados para a referida 
Audiência mais que depois resolveu de última hora, porém, deixou claro que não iria 
autorizar por causa dos acontecimentos no qual não estava satisfeito com o andamento 
dos mesmos. Em seguida o vereador Wilson Pereira pediu mais respeito para com o 
Presidente e disse que isso está faltando. Após o Vereador Fernando Pereira da Silva 
relatou que se há algo de errado deve ser corrigido. Quanto a matéria da folha da manhã, 
o vereador Wilson Pereira relatou que perguntou aos vereadores José Ricardo Pereira e 
Fernando Pereira da Silva, e estes lhes relataram que não havia sido eles os 
responsáveis. Em seguida o vereador Wilson Pereira disse que nunca aconteceu de 
deixar os demais vereadores para trás, comentou ainda que possivelmente não 
continuará na vida política após o término de seu mandato. Após o vereador Francisco 
Ronivaldo Rodrigues relatou que é parceiro de todos, porém, gosta da coisa certa e 
segundo ele a Câmara está tomando direção errada, pois, se as brigas continuarem não 
vai dar certo, pois a cada dia que passa está ficando pior. Em seguida o Presidente 
deixou claro que nunca teve problema com nenhum vereador e que seria mais fácil, se 
unirem. Após o vereador Ricardo da Silveira questionou ao Presidente se caso ocorra um 
evento como a Audiência Pública do dia vinte e seis de abril, se o plenário seria liberado. 
O Presidente então respondeu que se os nove vereadores subirem ao plenário aí sim 
seria liberado, do contrário, enquanto ele for Presidente, o mesmo não estaria liberado. 
Em seguida o Presidente pediu a Vereadora Maria Aparecida de Queiroz que entendesse 
que o que ele quer é apenas união de todos e uma padronização para que os trabalhos e 
eventos aconteçam da melhor maneira possível. Após o vereador Welington dos Reis 
dos Santos, relatou que o Presidente poderia ter resolvido essa situação antes do início 
do evento. Relatou também que o evento foi bem e que ele mais do que ninguém 
necessita do asfaltamento. Em seguida o vereador Wilson Pereira disse que picuinha 
acontece, mais tem que ter respeito e que fica ruim até para os funcionários da Câmara, 
pois ficam em situação difícil. Não havendo mais matérias para o grande expediente foi 
instalada a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: O Projeto de Lei n° 14/2010 que 
Dispõe sobre o registro, o acompanhamento e a fiscalização da exploração de recursos 
minerais no território do Município de Fortaleza de Minas-MG, de acordo com as 
competências definidas no art.23, XI e no art. 30, I e II, da Constituição Federal, 
estabelece condições para o funcionamento das empresas que exploram recursos 
minerais no território do Município de Fortaleza de Minas, institui obrigações correlatas e 
impõe penalidades decorrentes do respectivo descumprimento, dando outras 
providências e o Projeto de Lei nº 16/2010 Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da 
lei orçamentária de 2011 e dá outras providências permaneceram com Comissões 
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Permanentes da Câmara. Com relação ao Projeto de Lei nº 14/2010 o vereador 
Fernando Pereira da Silva disse que seria bom as comissões se reunirem para 
discutirem e o vereador Jurubel Honorato Reis sugeriu que as reuniões das comissões 
então acontecessem nas segundas-feiras antes das reuniões ordinárias tendo o Plenário 
concordado. Após o vereador Fernando Pereira da Silva pediu que o horário fosse 
cumprido. Em relação à conversa com a Senhora Edilene Diretora do Serviço de Saúde, 
o vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues disse que irá marcar com o vereador Wilson 
Pereira um horário para conversarem com a mesma e o vereador Fernando Pereira da 
Silva pediu para ser avisado do horário, pois, quer estar presente na conversa. Após o 
vereador Ricardo da Silveira disse que existe uma clínica odontológica de Passos-MG 
que deseja prestar serviços em nosso Município, porém, necessita de parceria com a 
Prefeitura Municipal, para que seja disponibilizado local para os serviços e a clínica 
entrará com todos os equipamentos e a mão-de-obra, para dois dias da semana, sendo 
que os demais eles irão fazer serviços particulares. O Presidente sugeriu ao vereador 
Ricardo da Silveira que procurasse o Assessor Jurídico da Câmara para elaborarem um 
documento à Prefeitura Municipal, para ver as possibilidades da parceria. Em seguida o 
Presidente convoca todos os vereadores para a próxima reunião ordinária no dia dez de 
maio em horário regimental. Não havendo mais nada 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 o Presidente solicitou que constasse em ata que em 
relação ao comentário do vereador Welington dos Reis dos Santos que o mesmo deveria 
ter resolvido a situação antes do evento, o mesmo respondeu que não havia resolvido 
antes porque não tinha conhecimento da pauta. 
 
 
 
 


