ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA DE MINAS/MG. Às dezenove horas do dia cinco do mês de outubro de 2009,
realizou-se a primeira reunião ordinária mensal 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” com a seguinte pauta: Leitura do Projeto de Lei nº. 27/2009 que Orça a
Receita e Fixa a Despesa do Município de Fortaleza de Minas para o exercício financeiro de 2010 e
dá outras providências; Leitura do Projeto de Lei nº. 28/2009 que autoriza o Poder Executivo a fazer
doação em espécie ao Hospital Regional do Câncer; Leitura da Indicação nº. 05/2009 de autoria do
vereador Márcio Domingues Andrade, que sugere ao chefe do executivo a elaboração de projeto de
lei dispondo sobre a política municipal de esporte e lazer no município; Indicação nº. 06/2009 de
autoria do vereador Márcio Domingues Andrade, que sugere ao Chefe do Executivo a elaboração de
Projeto de Lei dispondo sobre a instituição da “OLIMP FORT” como olimpíada municipal; Leitura
da Indicação nº. 07/2009 de autoria do vereador Márcio Domingues Andrade, que sugere ao Chefe do
Executivo a elaboração de Projeto de Lei dispondo sobre a instituição do Programa Primeiro
Emprego – PPE no âmbito municipal; Leitura da Indicação nº. 08/2009 de autoria do vereador Márcio
Domingues Andrade que sugere ao Chefe do Executivo a elaboração de Projeto de Lei dispondo
sobre a instituição do Programa de Melhoramento Genético de Rebanho Bovino no Município de
Fortaleza de Minas; Leitura da Indicação nº. 09/2009 de autoria do vereador Ricardo da Silveira, que
sugere ao Chefe do Executivo a elaboração de Projeto de Lei que institui a guarda municipal de
Fortaleza de Minas; Leitura do convite da Superintendência Regional de Educação e da Direção da
Escola Estadual Dr. Noraldino de Lima, que convida os senhores vereadores para participarem da
inauguração da obra reforma da escola, a ser realizada no dia 30 de outubro de 2009, as 8:30 horas na
Escola Estadual Dr. Noraldino de Lima. Não havendo oradores inscritos para fazer o uso da palavra
no pequeno expediente, a presidência instalou o “GRANDE EXPEDIENTE”. O vereador Fernando
Pereira da Silva reitera requerimento que solicita a manutenção do mata-burro localizado no Bairro
Rural Areais, próximo a propriedade do Senhor Lázaro do Álvaro. Após o vereador Francisco
Ronivaldo Rodrigues comenta que por várias vezes requereu do executivo a construção de guaritas
nos pontos de ônibus escolar no Bairro Rural do Chapadão e que até a presente data não houve

cidadão morador do bairro rural do chapadão, o Sr. Gilberto, que expõe que necessita fazer
tratamento médico em outro município e que é obrigado a caminhar da Rodovia no trecho próximo ao
bar do Zé da Bitaca até o Bairro Rural do Chapadão, perfazendo um longo trajeto, visto que segundo
o motorista o veículo destinado para o referido transporte não tem autorização para transportá-lo até o
bairro rural. Em aparte o vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues diz que no mesmo bairro há uma
Senhora mãe de criança especial, que enfrenta maiores dificuldades ainda do que o Sr. Gilberto e que
também está na mesma situação. Ao final os vereadores Fernando Pereira da Silva e Francisco
Ronivaldo Rodrigues fazem requerimento verbal solicitando que sejam tomas as providencias
necessárias e que os mesmos sejam devidamente transportados até o referido Bairro Rural. Após o
vereador Fernando Pereira da Silva relata que o Sr. Gilberto reivindicou ainda o manilhamento da
estrada que leva a sua propriedade, tendo em vista que não há escoamento para água. O vereador
Francisco Ronivaldo Rodrigues disse que já fez requerimento neste sentido, sendo sugerido pelo
vereador Fernando Pereira que o requerimento seja reiterado, o que foi feito através do requerimento
verbal do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues que requer o manilhamento na estrada do Bairro
Rural do Chapadão sentido a entroncamento que leva a propriedade Sr. Fidelis. Após o vereador
Francisco Ronivaldo Rodrigues comentou que as máquinas da AMEG estavam no Bairro Rural do
Chapadão paradas, e que ele apresentou relação de vários locais que necessitam de manutenção e que
o operador da máquina se negou a fazer, enquanto não recebesse autorização. Em seguida a Senhora
Presidente comentou que foi procurada por cidadãos que reclamam que não está sendo fabricado o
leite de soja a mais de um mês por causa de falta de manutenção correta de uma caixa de água
necessária para a fabricação do leite de soja, comentou que sabe que não falta material necessário e
que inclusive que soube a que a empresa Votorantim Metais doou duas caixas de água, que uma
estava rachada mais a outra não, o vereador Fernando Pereira comentou que a mesma foi arrumada e
não está vazando mais, comentaram que é necessário que os responsáveis pela manutenção dos
serviços públicos devem ser mais efetivos nas suas funções. Em aparte o vereador Francisco
Ronivaldo Rodrigues comentou que a caixa de água do vestiário da quadra onde é localizado o
atendimento médico no chapadão, rachou causando infiltração na laje não sendo possível realizar
triagem dos pacientes, além de não chegar água nas pias e nem nos vasos sanitários, disse que ligou
para a Diretora do Departamento de Saúde que imediatamente mandou representante para avaliar,
mas até então não foi solucionado o problema. Após a Presidente da Câmara comentou sobre os

seleção da empresa “Da Granja” e que teve que desistir por não ter onde deixar os filhos, várias
outras mães se manifestaram neste sentido, em aparte o vereador Wilson comentou sobre o
funcionamento da creche municipal em Itaú de Minas e elogiou o trabalho que é desenvolvido por
uma equipe de sete pessoas.

Em seguida o vereador Fernando Pereira da Silva faz requerimento

verbal solicitando do executivo seja avaliada a possibilidade de ser alterado convênio celebrado entre
o município com a copasa, visando aumentar o limite mínimo de água, tendo em vista que foi
procurado por algumas pessoas que reclamam que nos últimos anos o limite do consumo da água vem
sendo reduzido, havendo período que o limite mínimo era de quinze mil litros depois caiu para dez
mil litros e agora seis mil litros de água o que é considerado muito pouco e que em outras cidades o
limite é maior. Dando continuidade o vereador Márcio Domingues Andrade comentou sobre a
retirada dos projetos de leis de sua autoria, justificando que recebeu parecer no sentido de que as
preposições por gerar custos são da competência privativa do Executivo Municipal, concluindo ao
final em encaminhar ao prefeito municipal o conteúdo dos projetos de leis em forma de Indicações,
visando à elaboração por parte do executivo de projetos de leis para o envio a Câmara Municipal.
Após explanou em especial sobre a Indicação de sua autoria a qual sugere ao executivo a elaboração
de projeto de lei dispondo sobre a instituição de Programa de Melhoramento Genético no Município
de Fortaleza de Minas, focando a importância para o desenvolvimento econômico e sociocultural na
pecuária municipal. Em seguida o vereador Fernando Pereira da Silva comentou que as placas de
sinalização de trânsito do município continuam todas jogadas pelos cantos das ruas, inclusive na Rua
São Benedito onde constantemente é trafegada por veículos pertencentes ao município como, por
exemplo, o caminhão da coleta de lixo. 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 nesta reunião, os quais foram aprovados
por unanimidade. A Senhora Presidente convoca os vereadores para segunda reunião ordinária
mensal, quem em virtude do feriado do dia 12 de outubro será realizado ao dia 13 de outubro, as
19:00 horas, em sua sede, tendo como pauta apreciação e votação da Prestação de Contas da
Prefeitura Municipal do Exercício de 2002. Não havendo 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.

