
 Ata da primeira reunião ordinária do mês de outubro de dois mil e dez. Às dezenove horas 
do dia quatro de outubro 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. Tendo 
em vista as últimas atas terem sido lidas na última reunião, não houve leitura da mesma. 
Após foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura do Projeto de 
Lei nº 27/2010 que Autoriza o Município de Fortaleza de Minas a contratar com o Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, operações de crédito com outorga de 
garantia e dá outras providências, o qual foi encaminhado às Comissões Permanentes da 
Câmara. Leitura do Projeto de Lei nº 29 de 30 de setembro de 2010 que Dispõe sobre a 
Proposta Orçamentária para o exercício de 2011, o qual foi encaminhado às Comissões 
Permanentes da Câmara. Leitura dos Ofícios de autoria do vereador Fernando Pereira da 
Silva o qual solicitavam a apreciação do Plenário ao requerimento nº 95/2010 que requer a 
adoção de medidas legais para a imediata contratação de assistentes sociais substitutos; e 
ao requerimento nº 96/2010 que requer seja enviado ao Legislativo Municipal informações 
sobre o horário de trabalho do médico do PSF local e o sistema de controle da jornada do 
servidor. O Presidente solicitou aos membros da Comissão de Finanças e Orçamento da 
Câmara que verificassem o processo referente a prestação de contas do Município do 
exercício de 2003, pois, não houve nenhuma manifestação por parte do Senhor Jovani 
Neferson de Souza. Não havendo mais matérias a serem lidas no pequeno expediente a 
presidência instalou o GRANDE EXPEDIENTE. Após o vereador Fernando Pereira da Silva 
perguntou aos colegas se tinham alguma informação sobre as cirurgias que seriam 
liberadas pelo Hospital Municipal juntamente com o Setor de Serviço Social para a 
população fortalezense, relatou ainda que era um montante de setenta cirurgias que 
estavam atrasadas. Comentou que foi procurado por pessoas que aguardam a mais ou 
menos um ano e meio pela realização da cirurgia e até o momento não foram atendidas. O 
Presidente esclareceu que a licitação foi feita e as cirurgias estão sendo realizadas. O 
vereador Fernando Pereira da Silva comentou que o Senhor Antonio Rosquinha residente 
no Bairro Córregos, a mais ou menos cinco meses atrás procurou o Setor de Serviço Social 
para saber sobre o andamento de sua cirurgia, lá foi informado que deveria levar nova 
documentação e há alguns dias procurou novamente o setor e foi informado que sua 
documentação havia desaparecido. O vereador Wilson Pereira esclareceu que a 
documentação não foi encontrada porque a Assistente Social Lilian se afastou do serviço 
por motivo de saúde e guardou os documentos numa gaveta, ainda relatou que na semana 
que o Senhor Antonio Rosquinha esteve no Setor de Serviço Social as funcionárias do local 
mostraram a documentação para ele. Disse também que o Senhor Antonio o procurou duas 
vezes solicitando apoio para resolver o problema e afirmou que as cirurgias estão sendo 
feitas. O vereador Fernando Pereira da Silva fez requerimento verbal solicitando 
informações sobre o andamento das cirurgias que foram liberadas pelo Hospital Municipal 
João Soares da Silveira juntamente com o Setor de Serviço Social, solicitou ainda o número 
de cirurgias realizadas e as que ainda irão acontecer. Em seguida o vereador Fernando 
Pereira da Silva fez requerimento verbal ao Executivo para instalação de redutores de 
velocidade na Avenida Pedro de Souza Freire, pois, segundo o vereador um Senhor do 
Bairro Perobas da família do Senhor Sebastião Teixeira ao sair do Depósito Fortaleza 



(Agnaldo) quase foi atropelado por um veículo de grande porte que desceu a Avenida em 
alta velocidade. O Presidente comentou que se houver lei que autorize a instalação dos 
redutores ele é de acordo. O vereador Wilson Pereira disse que concorda com a instalação, 
porém, se colocarem redutores de velocidade possivelmente acarretará em rachaduras nas 
residências e sugeriu a instalação de radares. O vereador Fernando Pereira da Silva 
relatou que se após a instalação desses radares, os motoristas forem multados, essa multa 
não terá validade porque a Prefeitura Municipal ainda não renovou o convênio com a 
Polícia Militar para que os mesmos possam atuar. Segundo o vereador o próprio Sargento 
relatou que após multados, os motoristas podem entrar com recurso  e a multa perde a 
validade. Após o vereador Ricardo da Silveira solicitou opinião dos demais colegas quanto 
à idéia de criação da Guarda Municipal em Fortaleza de Minas. O Presidente sugeriu ao 
vereador que expedisse ao Executivo uma Indicação a qual solicita seja avaliada a 
possibilidade de criação da Guarda Municipal em nossa cidade. O vereador Ricardo da 
Silveira concordou e relatou que esta é uma maneira de ajudar, pois, após a meia noite no 
quartel permanece apenas um policial. Em seguida o vereador Jurubel Honorato Reis 
comentou que foi procurado por várias pessoas que solicitaram apoio para que o cemitério 
municipal permanecesse aberto durante o dia. O vereador fez requerimento verbal com a 
referida solicitação e solicitou ainda que no local permanecesse também um vigia devido 
possíveis ações de vândalos. Após o Presidente fez requerimento verbal ao Executivo 
solicitando que fosse verificada a possibilidade de aquisição de três carretas basculantes 
de quatro rodas para ajudar os produtores rurais do município visto que a época das 
silagens está para começar. Em seguida o vereador Ricardo da Silveira solicitou que o 
requerimento nº 40/2010 de sua autoria, o qual solicitava ao Executivo a aquisição de uma 
máquina debulhadeira de milho fosse reiterado. O vereador disse que caso a Prefeitura 
faça a aquisição da debulhadeira e das referidas carretas, irá melhorar ainda mais para os 
produtores rurais. Não havendo mais matérias a serem discutidas no grande expediente, foi 
instalada a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Discussão do Projeto de Lei nº 27/2010 
que Autoriza o Município de Fortaleza de Minas a contratar com o Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, operações de crédito com outorga de 
garantia e dá outras providências que permanece com as Comissões Permanentes da 
Câmara. Discussão e 2ª votação do Projeto de Lei nº 24 de 29 de julho de 2010 que Dispõe 
sobre a criação do Programa Municipal de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino de 
Fortaleza de Minas e dá outras providências, aprovado por unanimidade em segundo turno. 
O Projeto de Lei nº 29 de 30 de setembro de 2010 que Dispõe sobre a Proposta 
Orçamentária para o exercício de 2011 permanece com as Comissões Permanentes da 
Câmara. A vereadora Maria Aparecida de Queiroz apresentou dúvidas quanto ao 
requerimento do vereador Fernando Pereira da Silva que solicita informações sobre o 
horário de trabalho do médico do PSF local e o sistema de controle da jornada do servidor. 
O vereador esclareceu as dúvidas e relatou que outro dia presenciou o médico indo para 
Passos-MG em horário de trabalho e ao chegar ao PSF e perguntar pelo médico foi-lhe 
respondido que o mesmo estaria fazendo visitas. O vereador relatou que essa não é a 
primeira vez que isso acontece. Discussão e votação da Indicação de autoria do vereador 
Ricardo da Silveira a qual solicita seja verificada a possibilidade de criação da Guarda 
Municipal em nossa cidade, aprovada por unanimidade. Discussão e votação dos 
requerimentos apresentados nesta reunião sendo todos aprovados por unanimidade.  Após 



o Presidente convoca todos os vereadores para a segunda reunião ordinária mensal no dia 
onze de outubro 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.  


