
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

DE MINAS/MG. Às dezenove horas do dia três do mês de agosto de 2009, realizou-se a primeira 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 faça 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 Leitura do 

Projeto de Lei nº. 20/2009 que Altera o inciso I do artigo 2º da Lei 874, de 05 de julho de 2007 o qual foi   

encaminhado as comissões permanentes da Câmara; Leitura do ofício nº. 161/2009 de autoria do executivo 

em resposta aos ofícios nº.s 27 e 40 de 2009 e requerimentos nº.s 40, 47, 48,49, 50, 52, 53,54, 55, e 56 de 

2009 de autoria dos vereadores; Leitura do ofício circular da AMEG nº. 19/2009 que convida os vereadores 

para participarem da 125ª. Assembléia Geral Ordinária da AMEG que será realizada ao dia 07 de agosto de 

2009, no Clube Campestre Escarpas do Lago, a Rua das Âncoras, 750, das 10:00 as 12:00 horas; Leitura do 

Convite de autoria do Secretário de Estado de Saúde, Marcus Pestana e Prefeito do Município de Fortaleza 

de Minas, Altair do Prado Silva, para participarem da solenidade de inauguração da unidade de Rede de 

Farmácia de Minas no Município, a ser realizado no dia 05 de agosto de 2009, as 17:00 horas, na Rua Santa 

Cruz, 315, centro de Fortaleza de Minas. Inscritos para comentar sobre as matérias apresentadas os 

vereadores Fernando Pereira da Silva e Ricardo da Silveira iniciaram debate sobre resposta do executivo em 

relação ao procedimento administrativo instaurado contra a médica plantonista Drª. Sônia Lúcia Sardinha 

Lima, tendo a comissão formada pelos servidores: Eliete Vieira, Cláudia Helena da Silva Neto Queiroz e 

Elaine Maria Custódio Costa, concluído pelo arquivamento do procedimento administrativo, com base em 

parecer do médico ortopedista e traumatologista, Dr. Ricardo Ribeiro Valle Filho. Diversos vereadores 

posicionaram sobre o assunto sendo que ao final do debate o Plenário considerou que a comissão não se 

empenhou para apurar o fato denunciado, tendo concluído seus trabalhos como base apenas do parecer do 

médico Dr. Ricardo Ribeiro do Valle Filho. Após a discussão foi feita proposta de se fazer uma 

representação ao Ministério Público Estadual, para que apure os fatos apresentados pela Câmara ao 

Executivo Municipal através do Requerimento nº. 52/2009. Não havendo outras matérias a serem 

apresentadas no pequeno expediente, a presidência instalou o “GRANDE EXPEDIENTE”, passando a 

palavra aos oradores inscritos: A Senhora Presidente informou aos vereadores que representantes da Empresa 

Renova Energia, solicitaram o agendamento de reunião com os vereadores a fim de apresentar o projeto de 

viabilização de construção da Pequena Central Hidrelétrica – PCH B3 no Rio São João, ficando definido 

pelo plenário a realização da reunião para o dia 05 de agosto, as 19:00 na sede da Câmara Municipal. Em 

seguida foram realizados os seguintes requerimentos verbais: o vereador Ricardo da Silveira faz 

requerimento verbal reiterando requerimento ao executivo para que se proceda à limpeza dos terrenos 

baldios do município; Requerimento verbal de autoria do vereador Wilson Pereira que solicita manutenção 

nos esgotos do município e em especial o esgoto próximo ao pátio municipal tendo em vista ser um 

problema antigo; Requerimento de autoria do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues reiterando 



do vereador Fernando Pereira da Silva que requer seja tomadas as providencias cabíveis para construção de 

muretas ou alambrados no Córrego Quim Brito localizado na Avenida Otávia Augusta em frente ao conjunto 

habitacional João Gomes da Costa, tendo em vista melhorar a segurança dos usuários.  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: Discussão e votação dos Requerimentos apresentados sendo 

todos aprovados por unanimidade. Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a 

presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos vereadores presentes.  

 

 


