
Ata da segunda reunião ordinária do mês de fevereiro de 2010 
 
Às dezenove horas do dia oito de fevereiro 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 segunda reunião ordinária mensal. Aberta a sessão o secretário da 

mesa faz a chamada estando todos os vereadores presentes. O Presidente solicitou à 

secretária administrativa que fizesse a leitura da ata anterior após receber algumas 

retificações solicitadas pelo Vereador Fernando Pereira da Silva que foi aprovada e 

assinada por unanimidade.  Após foi aberto o PEQUENO EXPEDIENTE com a 

seguinte pauta: Leitura do Projeto substitutivo aos Projetos de Leis n° 35/2009 que 

Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo, modifica a redação de anexos e 

dá outras providências e Projeto nº 01/2010 que Dispõe sobre a criação de cargo de 

provimento efetivo, modifica redação de anexos e dá outras providências; Leitura do 

Projeto de Lei n° 04/2010 que Dispõe sobre premiação em torneio leiteiro e dá outras 

providências; Leitura do ofício 093/2010 da Caixa Econômica Federal sobre convênio 

celebrado entre o Município de Fortaleza de Minas-MG e a Caixa Econômica Federal, 

com o repasse no valor de R$ 97.500,00 (Noventa e sete mil, quinhentos reais) que tem 

por finalidade reforma e cobertura de quadra poliesportiva; Leitura do ofício 0151/2009 

da Caixa Econômica Federal sobre convênio celebrado entre o Município de Fortaleza 

de Minas-MG e a Caixa Econômica Federal com o repasse de R$ 97.500,00 (Noventa e 

sete mil, quinhentos reais) que tem por finalidade aquisição de patrulha mecanizada; 

Leitura do comunicado expedido pelo Departamento de Esportes e Lazer de Fortaleza 

de Minas comunicando que as atividades do Projeto Segundo Tempo e do Poliesportivo 

voltarão ao normal a partir do dia 18 de fevereiro de 2010 devido aos ensaios da Escola 

de Samba Unidos de Fortaleza; Leitura do comunicado de edital de licitação para 

unidades lotéricas em Fortaleza de Minas; Leitura do convite do Chefe de Educação e 

Cultura que convida a todos os vereadores para participar e prestigiar o carnaval 2010 

no Município nos dias 12, 13, 14, 15 e 16 de fevereiro de 2010 e; Leitura do oficio nº 

01/2010 de autoria dos servidores públicos Eliete Vieira e Joel Nélito de Souza que 

apresentam denúncia de abuso de autoridade e falta de respeito aos colegas de trabalho, 

contra a Sra. Maria Aparecida Pereira, Diretora do Departamento de Educação e 

solicitam abertura de sindicância. Não havendo mais matérias para o pequeno 

expediente a presidência instalou o GRANDE EXPEDIENTE. O Presidente da Câmara, 

vereador Márcio Domingues Andrade relatou que quanto ao ofício dos servidores 



públicos, Eliete e Joel, o correto seria encaminhar um requerimento ao Prefeito, pois é o 

Executivo que executa sindicância para apuração dos fatos, aproveitando o assunto o 

Vereador Fernando Pereira da Silva relatou que também já foi ofendido pela Sra. Maria 

Aparecida Pereira. Após o Vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues fez requerimento 

verbal solicitando ao Chefe Geral do Pátio Municipal, Máquinas Pesadas e Mecanização 

Agrícola, Sr. Denílson Augusto do Nascimento que as máquinas do Município fizessem 

a terraplanagem das estradas onde trafegam veículos escolares do Bairro Rural 

Chapadão. Falou ainda que além dessa estrada há outras onde residem pessoas com 

problemas de saúde, ficando complicada a passagem destes. O Vereador Fernando 

Pereira da Silva fez requerimento verbal solicitando ao Chefe Geral do Pátio Municipal, 

Máquinas Pesadas e Mecanização Agrícola, Sr. Denílson Augusto do Nascimento 

providências quanto a terraplanagem da estrada que liga Fortaleza a “Comunidade da 

Cruz”. O Vereador Wilson Pereira relatou que esta estrada já foi arrumada e o Vereador 

Fernando Pereira da Silva solicitou então requerimento para colocar cascalho no local. 

O Projeto n° 03/2010 que dispõe sobre a compra de suplementos e complementos 

alimentares, foi aprovado, porém, os pacientes com tal necessidade deverão passar antes 

pela assistente social. Não havendo mais inscritos para fazer o uso da palavra no grande 

expediente foi aberta a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Discussão e Votação do 

Projeto Lei 35/2009 que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo, 

modifica a redação de anexos e dá outras providências e Projeto de Lei nº 01/2010 que 

dispõe sobre a criação de cargo de provimento efetivo, modifica redação de anexos e dá 

outras providências. As Comissões Permanentes apresentaram parecer unificado dos 

Projetos de Leis n°35/2009 e nº 01/2010 tendo em vista os mesmos disporem do mesmo 

objeto. O parecer apresentado pelas comissões permanentes da Câmara concluiu pela 

apresentação de substitutivo o qual após liberado pelas comissões foi colocado em 

primeira votação e aprovado por unanimidade. Discussão e Votação do Projeto de Lei 

nº03/2010 que autoriza aquisição de complementos e suplementos alimentares para uso 

eventual, de acordo com prescrição médica o qual após ser liberada pelas comissões 

permanentes da Câmara foi colocado em primeira votação e aprovado por unanimidade. 

Discussão e Votação do Projeto de Lei n° 04/2010 que dispõe sobre premiação em 

torneio leiteiro e dá outras providências, o qual após ser liberado pelas comissões, foi 

colocado em primeira votação e aprovado por unanimidade. Discussão e Votação do 

requerimento nº14/2010 de autoria do Vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues que 

dispõe sobre o trabalho de terraplanagem nas estradas do Bairro Rural Chapadão. 



Requerimento nº 15/2010 de autoria do Vereador Fernando Pereira da Silva que dispõe 

sobre o trabalho de terraplanagem e colocação de cascalho na estrada que liga Fortaleza 

de Minas a Comunidade da Cruz, sendo todos aprovados por unanimidade. O Plenário 

da Câmara iniciou discussão sobre a data de realização da terceira reunião ordinária de 

fevereiro de 2010 que em virtude do recesso no dia quinze, segunda-feira a referida 

reunião foi transferida para o dia dezoito de fevereiro, quinta-feira primeiro dia útil 

subseqüente. 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. 

  


