
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

FORTALEZA DE MINAS/MG. Às dezenove horas do dia dezenove do mês de outubro de 2009, foi 

realizada a terceira 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. 

Não havendo ata para ser lida passou-se ao “PEQUENO EXPEDIENTE” com a seguinte pauta: 

Leitura do Projeto de Lei nº. 29/2009 que Dispõe sobre autorização para transporte de munícipes que 

necessitarem de serviços jurisdicionais, o qual foi encaminhado para as comissões. Leitura da 

solicitação do Sr. Evair Messias Pereira que requer seja informado quais foram às alegações 

fundamentadas apresentadas pelo Prefeito Municipal referente ao evento de som realizado em 

06/09/2009 no parque de exposições. Inscrita para fazer o uso da palavra a Senhora Presidente relatou 

que em relação à solicitação do Sr. Evair Messias Pereira que não foi protocolizado na Câmara ofício 

ou qualquer documento relativo a presente solicitação. Após houve debate sobre a omissão do 

Prefeito, Sr. Altair do Prado Silva em responder os requerimentos e ofícios expedidos pela Câmara, 

sendo que ao final da discussão foi definido pelo plenário oficiar o Chefe do Executivo a fim de 

alertá-lo no sentido de responder individualmente as correspondências oficiais feitas pelos 

vereadores, e ainda comunicá-lo que na persistência de omissão em responder as correspondências da 

Câmara, seriam tomadas as medidas judiciais cabíveis. Não havendo oradores inscritos para fazer o 

uso da palavra no pequeno expediente, a presidência instalou o “GRANDE EXPEDIENTE”. A 

Presidente da Câmara faz requerimento verbal reiterando requerimento de nº. 86/2009 que requer 

cópias e justificativas fundamentadas sobre autorização para uso do parque de exposição por 

particulares. Em seguida o vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues comentou que ao invés de ser 

realizada manutenção na caixa de água da escola rural municipal José Dias, que foi cortado o cano 

que leva água para a caixa, que o problema não está na caixa e sim na bomba de água. Em aparte o 

vereador Welingtom dos Reis dos Santos disse que o maior problema está na falta de vigilantes, pois 

são diversas pessoas que mexem, sendo que muitas vezes o problema é resolvido e poucos dias 

depois os problemas retornam. Após o vereador Fernando Pereira da Silva comentou que sobre os 

brinquedos da Escola Rural José Dias, disse que estão todos quebrados e em péssimas condições, 

disse que os professores e funcionários não permitem que as crianças utilizem os brinquedos em 

horário escolar, mas em outros horários é possível que crianças entrem no parque sem serem vistos, 

podendo se ferir gravemente. O vereador faz requerimento verbal solicitando que sejam retirados da 

Escola José Dias os referidos brinquedos do parque, visando evitar acidentes entre as crianças. Em 

seguida o vereador Ricardo da Silveira disse que os moradores do bairro rural Areias reclamam que o 



solicitando tambem, que sejam tomadas providências relativas aos morcegos e maritacas que estão 

estragando toda a fiação elétrica do posto de saúde do bairro areias. O vereador Ricardo da Silveira 

faz ainda requerimento verbal solicitando manutenção no aparelho que torna possível a retransmissão 

do jornal EPTV de minas, Tendo em vista reivindicações da população.  Após o vereador Wilson 

Pereira faz requerimento verbal solicitando que seja disponibilizado o jornal regional “Folha da 

manhã” no pátio municipal, tendo em vista constantes reivindicações dos servidores que reclamam 

que tem ficar pedindo o referido jornal aos vizinhos. Após o vereador Márcio Domingues Andrade 

faz requerimento verbal solicitando manutenções nas dependências do clube municipal que está com 

diversos problemas tanto elétrico como estruturais. Em aparte o vereador Jurubel Honorato Reis 

relata que soube que as providências para a realização de procedimento licitatório visando à reforma 

geral do clube municipal já estão sendo tomadas, para serem iniciadas até o início do próximo ano 

Disse que soube ainda, que irá funcionar a academia de ginástica no clube. Em seguida o vereador 

Fernando Pereira da Silva comentou que até a presente data não foi realizada manutenção no mata-

burro próximo a propriedade do Sr. Álvaro conforme já requerido pelo vereador. Dando continuidade 

a reunião foi dada a palavra ao Sr.º Welington Santana, mais conhecido como Tim, que comentou que 

sua irmã tem uma filha com problemas de saúde e que necessita constantemente de fraudas, disse que 

a mesma foi ao hospital buscar as fraudas e que foi mal tratada pela funcionária do hospital Sr.ª 

Elaine, e que passou se sentiu mal tendo em vista a crise de nervos que passou.  Após diversas 

discussões o Sr. Welington Santana solicitou do plenário as providências cabíveis. O vereador Márcio 

Domingues Andrade membro da comissão de saúde da Câmara Municipal se disponibilizou 

juntamente com os demais membros em irem até o hospital municipal buscar informações e tomarem 

as providências necessárias. O vereador Wilson Pereira sugeriu que o Chefe do Executivo fosse 

oficiado a respeito para tomar as medidas que se fizerem necessárias. Após o vereador Francisco 

Ronivaldo Rodrigues disse que foi procurado por um cidadão que reclamou sobre as péssimas 

condições que se encontram os equipamentos da academia municipal, o vereador Márcio Domingues 

Andrade relatou que já oficiou o executivo para realizar manutenção nos referidos equipamentos e 

que o prefeito lhe disse que já está sendo providenciado o pessoal especializado para a manutenção. 

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 primeira reunião ordinária mensal, quem em virtude do 

feriado do dia 02 de novembro será realizado ao dia 03 de novembro, as 19:00 horas, em sua sede. 

Não havendo nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que 


