
 Ata da primeira reunião ordinária do mês de setembro de dois mil e dez. Às dezenove 
horas do dia oito de setembro 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 do mês de setembro. 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 faça a leitura da ata da 
reunião anterior a qual foi aprovada por unanimidade. Após foi instalado o PEQUENO 
EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura do Projeto de Lei nº 25 que Dispõe sobre a 
delimitação do Perímetro Urbano o qual foi encaminhado às Comissões Permanentes da 
Câmara. Leitura do Projeto de Lei nº 26 de 08 de setembro de 2010 que Reconhece a 
Associação Comercial e Empresarial de Fortaleza de Minas – ACEF como entidade de 
utilidade pública, o qual foi encaminhado às Comissões Permanentes da Câmara. Leitura 
do Ofício nº 100/2010 de autoria do vereador Fernando Pereira da Silva o qual solicita a 
apreciação do Plenário ao requerimento nº 86/2010 que requer a manutenção de alguns 
mata-burros do Bairro Rural Córregos, requerimento nº 87/2010 o qual requer o 
manilhamento e a reconstrução do aterro da estrada que liga o Bairro Córregos passando 
pela propriedade do Senhor Reis dando acesso a estrada do Morro do Níquel e 
requerimento nº 88/2010 que requer a construção de guaritas nos pontos de ônibus onde 
as crianças do Município de Fortaleza de Minas aguardam o veículo para se deslocarem 
até a Escola. O Presidente comunica todos os vereadores que a cópia do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 03/2010 referente à prestação contas do Município no exercício de 
2008 se encontra nas mesas de cada um.  Leitura do Edital de Recrutamento e Seleção da 
ADESFORT. O Presidente comunica que o balancete do mês de julho de 2010 já se 
encontra na secretaria da Câmara. Inscrita para fazer uso da palavra a vereadora Maria 
Aparecida de Queiroz agradeceu todos os vereadores e servidores da Câmara Municipal 
pelo carinho demonstrado por todos em razão do falecimento de seu pai o Senhor José 
Olinto de Queiroz.  Após o Presidente da Câmara comunica que a reunião ordinária do dia 
20 de setembro será exclusivamente para votação da prestação de contas do exercício de 
2008 do Município de Fortaleza de Minas visto que a Comissão de Finanças e Orçamento 
já apresentou o Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2010. O Presidente informou que como 
todos os vereadores receberam a cópia do referido decreto, podem apresentar algum 
projeto substitutivo ao mesmo, e que deverão elaborar e entregar na Câmara Municipal até 
o dia 13 de setembro de 2010, onde os demais Edis serão informados. Não havendo mais 
matérias a serem lidas e discutidas no pequeno expediente a presidência instalou o 
GRANDE EXPEDIENTE. Não havendo matérias a serem discutidas no grande expediente, 
foi instalada a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Discussão do Projeto de Lei nº 25 
que Dispõe sobre a delimitação do Perímetro Urbano que após liberado pelas Comissões 
Permanentes da Câmara foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Discussão do 
Projeto de Lei nº 26 de 08 de setembro de 2010 que Reconhece a Associação Comercial e 
Empresarial de Fortaleza de Minas – ACEF como entidade de utilidade pública o qual após 
liberado pelas Comissões Permanentes da Câmara foi aprovado por unanimidade em 
primeira votação.  Discussão e votação do requerimento nº 86/2010 de autoria do vereador 
Fernando Pereira da Silva o qual requer manutenção de alguns mata-burros do Bairro Rural 
Córregos, aprovado por unanimidade com ressalvas. Discussão do requerimento nº 
87/2010 de autoria do vereador Fernando Pereira da Silva o qual requer o manilhamento e 
a reconstrução do aterro da estrada que liga o Bairro Córregos passando pela propriedade 
do Senhor Reis dando acesso a estrada do Morro do Níquel, aprovado por unanimidade 
com ressalvas. Discussão e votação do requerimento nº 88/2010 de autoria do vereador 
Fernando Pereira da Silva o qual requer a construção de guaritas nos pontos de ônibus 
onde as crianças do Município de Fortaleza de Minas aguardam o veículo para se 
deslocarem até a Escola, rejeitado por seis votos contra dois votos, sendo favoráveis os 
vereadores Fernando Pereira da Silva e Ricardo da Silveira; e contrários os vereadores 
Welington dos Reis dos Santos, José Ricardo Pereira, Jurubel Honorato Reis, Wilson 



Pereira, Maria Aparecida de Queiroz e Francisco Ronivaldo Rodrigues. O 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, permanece com as Comissões Permanentes da Câmara. Inscrito para fazer 
uso da palavra após a ordem do dia o vereador Wilson Pereira relatou que os trabalhos de 
manutenção dos mata-burros já estão sendo feitos e o vereador Fernando Pereira da Silva 
disse que o Senhor Antenorzinho responsável por esse serviço sugeriu que o vereador 
enviasse solicitação para realização do trabalho. Em seguida o vereador Wilson Pereira 
questionou a legalidade para a reconstrução do aterro citado no requerimento nº 87/2010 
visto que o local está na divisa do Município de Pratápolis-MG. O vereador Fernando 
Pereira da Silva informou a existência de convênio entre os municípios de Fortaleza de 
Minas e Pratápolis, porém, o vereador Wilson Pereira esclareceu que este convênio diz 
respeito somente ao transporte de alunos e relatou que nesse local o trabalho tem que ser 
bem feito devido ao grande volume de água. Em seguida a vereadora Maria Aparecida de 
Queiroz solicitou apoio dos demais vereadores para tentar agendar reunião entre o Prefeito 
de Fortaleza de Minas, o Prefeito de Pratápolis e a Comissão Permanente Mista de 
Acompanhamento dos trabalhos de asfaltamento da Estrada que liga o Município de 
Fortaleza de Minas/MG-050 - Via Morro do Níquel, pois, segundo a vereadora ainda não 
existe nenhuma posição quanto ao asfaltamento porque ainda não deu certo de se 
reunirem. Após os vereadores Maria Aparecida de Queiroz e Jurubel Honorato Reis 
questionaram a legalidade para a construção das guaritas mencionadas no requerimento n° 
88/2010 visto que esses locais possivelmente podem ser transformados em pontos de 
drogas e prostituição. Com relação a construção de guaritas a vereadora Maria Aparecida 
de Queiroz citou exemplo de uma guarita do Bairro Rural Areias que foi destruída pelos 
próprios alunos. Em seguida o vereador Welington dos Reis dos Santos relatou que no 
Bairro Chapadão os motoristas ganham para buscar os alunos na porta de suas casas e 
que isso acontece com boa parte dos alunos. Presente na reunião o Sargento do Município, 
Senhor Andrade, este relatou o prazer de estar na reunião, disse que não faz política e sim 
cuida da segurança do Município. Após o mesmo entregou ao Presidente da Câmara um 
CD da banda do Batalhão e disse ser um presente do Comandante do Destacamento. O 
Presidente agradeceu e disse ao Sargento que passará uma cópia do CD a cada um dos 
demais vereadores. Em seguida a Senhora Patrícia Angélica, presente na reunião solicitou 
a palavra e sugeriu ao Plenário que enviasse requerimento para realização de trabalho de 
pintura da sinalização de trânsito nas ruas da cidade de Fortaleza de Minas, pois, a pintura 
atual está se apagando. O Presidente informou a Senhora Patrícia que já foi expedido 
requerimento ao Executivo com esta solicitação. A Senhora Patrícia solicitou também envio 
de requerimento para manutenção do trevo que liga Fortaleza de Minas ao Morro do 
Níquel, relatando que o local é estreito e por isso, os caminhoneiros fazem o trevo na 
contramão correndo o risco de acontecer algum acidente, solicitou ainda que o 
acostamento do local fosse melhorado. Após o vereador Fernando Pereira da Silva relatou 
que foi procurado pelo Senhor Antonio Francisco o qual comentou sobre a falta de rede de 
esgoto nas propriedades do Sítio Rotatória, saída para o Bairro Rural Alves. O Presidente 
sugeriu ao vereador que aguardasse para ver o que ia acontecer visto que as coisas por lá 
começaram a caminhar e caso a rede de esgoto não seja construída, o vereador tome as 
providências e elabore requerimento com tal solicitação. O vereador Fernando Pereira da 
Silva concordou em aguardar.  Após o Presidente convoca todos os vereadores para a 
segunda reunião ordinária mensal no dia treze de setembro 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.  
 
 
 


