
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

FORTALEZA DE MINAS/MG. Aos quinze dias do mês de junho de 2009, realizou-se a terceira 

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”. Não havendo matérias a serem apresentadas no pequeno expediente, a presidência 

instalou o “GRANDE EXPEDIENTE”, o vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues relatou que a 

Diretora do Departamento de Saúde, Srª. Edilene Aparecida Gonçalves telefonou para ele de manhã e 

disse que não compareceria na reunião por estar participando de curso no horário da reunião e pediu 

ao vereador que justificasse a sua ausência. O Plenário da Câmara manifestou indignação com a 

conduta desrespeitosa da Diretora Edilene Aparecida Gonçalves e decidiu por unanimidade notificar 

o Chefe do Poder Executivo para esclareça à servidora municipal que a mesma foi convocada pelo 

Legislativo Municipal, nos termos do art. 15 inciso XVII da Lei Orgânica Municipal c/c com o art. 

46, inciso IX do Regimento Interno da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas. Em seguida a 

senhora presidente informou ao plenário que o Conselho Municipal de Assistência Social protocolou 

na Câmara Municipal relatório contendo a relação das entidades reconhecidas como entidade de 

utilidade pública que tiveram suas prestações de contas aprovadas. Após o vereador Fernando Pereira 

Silva comentou que a Defesa Civil municipal funcionou muito bem nos exercícios anteriores desde 

sua fundação, mas que atualmente não está funcionando como deveria, o vereador fez requerimento 

verbal solicitando maiores incentivos e atenção necessária para que a Defesa Civil do município 

possa desempenhar com eficiência suas atribuições, principalmente no que tange a questão social, 

tendo em vista a importância da mesma para o município. Após o vereador Márcio Domingues 

Andrade relatou sobre a importância de incentivar o esporte no município visando retirar as crianças e 

jovens das ruas e da ociosidade, disse que as competições ocupam o tempo desses jovens que 

ocupados com o esporte se esquecem das coisas ruins que aprendem nas ruas, além de terem 

oportunidade de disputarem com qualidade os torneios municipais e regionais. Após o comentário o 

vereador faz requerimento verbal solicitando do executivo o desenvolvimento de programas de 

incentivos ao esporte no município. Em seguida o vereador Ricardo da Silveira fez requerimento 

verbal solicitando que durante os jogos do campeonato regional de futebol seja disponibilizada uma 

ambulância para ficar no campo de futebol. Dando continuidade o vereador Fernando Pereira da Silva 



existem muitos buracos de grande extensão em especial na estrada do Vitor Hugo. Houve diversas 

discussões relativas à manutenção das estradas. Em seguida o vereador Wilson Pereira questionou ao 

vereador Fernando Pereira da Silva se era verdade que tem uma família que mudou recentemente para 

o município que fizeram cadastro com a Assistente Social e não passaram e que posteriormente 

voltaram com o vereador e assim passaram. O vereador Fernando Pereira da Silva disse que não é 

verdade e que não foi com a família na Assistente Social e apenas informou a família quais eram os 

procedimentos para fazerem o cadastro social. O vereador Wilson Pereira disse que quem reclamou a 

respeito já mora e trabalha a um bom tempo no município e que não foi permitido que a mesma 

fizesse o cadastro, o vereador Wilson Pereira comentou que deve haver igualdade entre todos os 

cidadãos e que se o fato for verdade o Assistente Social do município, deverá ser convocada para 

justificar os fatos. Não havendo mais oradores inscritos para fazer o uso da palavra foi encerrado o 

Grande Expediente, passando para a “ORDEM DO DIA” com a seguinte pauta: Segunda votação do 

Projeto de Lei nº. 12/2009 que “Autoriza o município de Fortaleza de Minas a contratar com o 

BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providencias” o qual foi aprovado 

por unanimidade. Discussão e Votação do Projeto de Lei nº. 13/2009 que “Dispõe sobre a 

qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como organizações da 

sociedade civil de interesse público do município de Fortaleza de Minas, institui e disciplina o termo 

de parceria e dá outras providências” o qual após liberado pelas comissões foi colocado em primeira 

votação e aprovado por unanimidade. Discussão e votação dos seguintes requerimentos: 

Requerimento nº. 53/2009 de autoria do vereador Fernando Pereira da Silva, que solicita incentivos 

municipais para a Defesa Civil; Requerimento nº. 54/2009 de autoria do vereador Márcio Domingues 

Andrade, que solicita o desenvolvimento de programas de incentivos ao esporte municipal; 

Requerimento nº. 55/2009 de autoria do vereador Ricardo da Silveira, que solicita que durante os 

jogos de campeonato regionais seja disponibilizada uma ambulância no campo de futebol;  

Requerimento nº. 56/2009 de autoria do vereador Fernando Pereira da Silva, que solicita a 

manutenção das estradas dos bairros rurais Caieiras e Catuaí; e Notificação de autoria do Plenário da 

Câmara Municipal pela conduta desrespeitosa da Diretora do Departamento de Saúde que deixou de 

cumprir convocação do Legislativo Municipal. Aprovados. 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.  

 


