
Ata da primeira reunião ordinária do mês de fevereiro de 2010 

 

Às dezenove horas do dia primeiro do mês 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 primeira reunião ordinária mensal. Aberta a sessão o secretário da mesa faz a chamada 

estando todos os vereadores presentes. O Sr. Presidente Márcio Domingues Andrade pediu secretária 

Renata par ler a ata anterior a qual foi aprovada por unanimidade. O PEQUENO EXPEDIENTE foi 

iniciado com o Presidente informando a todos que em acordo entre todos os vereadores, foram 

formadas todas as comissões, compostas da seguinte maneira: Legislação, Justiça e Redação Final 

(Presidente: Vereadora Maria Aparecida de Queiroz - PMDB; Vice-Presidente: Vereador José 

Ricardo Pereira - PMDB; Membro: Vereador Fernando Pereira da Silva - PSC); Finanças e 

Orçamento (Presidente: Vereador Wilson Pereira - PDT; Vice-Presidente: Vereador Welington dos 

Reis dos Santos - PMDB; Membro: Vereadora Maria Aparecida de Queiroz - PMDB); Obras e 

Serviços Públicos (Presidente: Vereador Ricardo da Silveira - PSDB; Vice-Presidente: Vereador 

Fernando Pereira da Silva - PSC; Membro: Vereador José Ricardo Pereira - PMDB); Educação, 

Saúde e Assistência (Presidente: Vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues - PSC; Vice-Presidente: 

Vereador Jurubel Honorato Reis - PDT; Membro: Vereador Wilson Pereira - PDT). Após foram 

feitas as seguintes leituras: Projeto de Lei nº 35/2009 dispõe sobre a criação de cargos de provimento 

efetivo, modifica a redação de anexos e dá outras providências; Projeto de Lei nº 03/2010 autoriza 

aquisição de complementos e suplementos alimentares para uso eventual, de acordo com prescrição; 

Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2010 Concede Título de Cidadão Honorário ao Deputado 

Estadual Antonio Carlos Arantes; Requerimento nº 01/2010 de autoria do Vereador Fernando 

Pereira da Silva, solicitando a regulamentação do artigo 68 da Lei Municipal nº 46/67 que Institui o 

Código de Postura do Município, tendo em vista os danos causados nas vias públicas, redes de água 

e esgoto e nas residências; Requerimento nº 02/2010 de autoria do Vereador Fernando Pereira da 

Silva, encaminhamento de requerimento através da Câmara à Prefeitura Municipal requerendo 

relatório de viagem do veículo Gol HMN 5941 tendo em vista que este se envolveu em um acidente 

e o boletim de ocorrência não foi solicitado; Comunicado do Departamento de Esportes e Lazer da 

Prefeitura Municipal sobre a alteração da data de realização da Olimpfort devido ao curto prazo de 

aprovação do Projeto; Convite do Departamento de Esportes para prestigiar a reinauguração da 

academia de ginástica; Convite do Governador do Estado, para cerimônia de inauguração das obras 



do aeroporto de Guaxupé-MG; e, Ofício n° 01/2010 de autoria da vereadora Maria Aparecida de 

Queiroz sobre o não cumprimento dentro do prazo legal, das respostas aos requerimentos enviados 

pela Câmara à Prefeitura Municipal. Após discussão sobre o Projeto nº 35/2009, este foi enviado 

para as comissões. A Vereadora Maria Aparecida de Queiroz comentou que o ideal seria mesmo 

enviar às comissões para uma avaliação visto que este Projeto foi enviado no final de 2009 não 

havendo tempo para colocá-lo em votação. Sobre o Projeto nº 03/2010 a Vereadora Maria Aparecida 

de Queiroz questionou a prescrição médica referida no Projeto, se seria feita por médicos do 

Município ou qualquer outro médico. O Presidente observou a necessidade do uso desses 

suplementos, falou ainda que no Projeto consta para pessoas carentes do Município. O Vereador 

Francisco Ronivaldo completou dizendo que se é para carentes então haverá necessidade de passar 

pela assistente social. Ficou decidido que este projeto seria enviado às comissões. Sobre o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 01/2010, o Vereador Fernando Pereira questionou a ilegalidade de conceder 

título honorífico em ano eleitoral. Quanto ao requerimento nº 01/2010 de autoria do Vereador 

Fernando Pereira, houve discussões, e o Vereador Fernando Pereira relatou os riscos a população, os 

estragos causados nas redes de água e esgoto e a danificação no asfalto. O Presidente comentou que 

deveria ser feita uma reunião, Prefeitura, Votoratim Metais e Vereadores para que entrassem em 

acordo e arrumassem a estrada que liga a Votorantim Metais ao Morro do Níquel, com isso o fluxo 

de caminhões diminuiria dentro da cidade. A vereadora Maria Aparecida de Queiroz comentou que o 

correto seria fazer a manutenção das estradas que não estão sendo feitas corretamente. O Vereador 

Fernando disse que sua intenção é a melhor, pensando no bem-estar dos cidadãos fortalezenses. 

Após a leitura do Requerimento nº 02/2010 de autoria do Vereador Fernando Pereira da Silva, este 

questionou o que foi relatado, pois segundo ele, não eram dois feridos e sim apenas um. Sobre o 

comunicado da Secretaria de Esportes e Lazer, o Presidente relatou que as olimpíadas seriam 

realizadas em Janeiro, mais que não foi possível, porém, esta acontecerá em Julho de 2010. 

Comentou o convite feito a todos os vereadores para a reinauguração da academia, pois esta foi 

transferida para outro local, relatou o convite para participar da Conferência de Saúde, pedindo a 

Comissão de Saúde que participe do evento para tentar melhorias. Destacou sobre a cópia da 

segunda alteração do estatuto da ADESFORT, pedindo a todos os Vereadores que lessem e 

propusessem alguma mudança ou sugestão de melhorias. Discutiram sobre o ofício n° 01/2010 da 

Vereadora Maria Aparecida de Queiroz, esta pediu ao Presidente que tome as providências cabíveis, 

o Presidente disse que encaminhará ao Prefeito Municipal. Ao término do expediente o Presidente 



deixou a palavra em aberto para os vereadores. Não havendo outras matérias para o pequeno 

expediente a presidência instalou o GRANDE EXPEDIENTE. O Vereador Fernando Pereira disse 

que gostaria que fosse feito um requerimento para o Prefeito e a Votorantim Metais, pedindo 

informações sobre qual motivo o Centro Educacional não está funcionando como Creche, pedindo o 

funcionamento deste da maneira correta. A Vereadora Maria Aparecida de Queiroz disse que no ano 

passado as mães fizeram um documento com esse pedido mais não obtiveram resultados. O 

Presidente disse que gostaria de saber a situação do Posto de Saúde que foi construído, porém, não 

está funcionando, o Vereador Fernando Pereira disse que poderia estar pedindo um vigia para o local 

porque este está sendo destruído. O Presidente relatou que sobre o requerimento de desvio de função 

de motorista, houve uma reunião para ajustamento de desvio de função. O Vereador Fernando 

Pereira disse que se possível gostaria que fosse enviado ao Prefeito outro requerimento pedindo as 

cópias dos projetos planejados pela Prefeitura com suplementação de quarenta por cento, o Vereador 

relatou que gostaria que a Prefeitura enviasse informações sobre a utilização do espaço do Parque de 

Exposições nos dias de festa, quantas pessoas de Fortaleza e quantas de outras cidades alugaram o 

espaço porque segundo ele, pessoas de Fortaleza procuraram o responsável e este disse que o espaço 

já está todo ocupado. O Vereador Francisco Ronivaldo pediu que fosse feito um requerimento ao 

Prefeito Municipal para a compra de duas carretas de quatro rodas, pois de acordo com ele é uma 

necessidade do Município e não causaria os transtornos que causam hoje. Comentou sobre outro 

requerimento pedindo a Prefeitura que construísse as bases de uma ponte no Bairro Rural Morro do 

Ferro e o proprietário do local terminaria a construção, de acordo com o Vereador esta construção é 

de grande necessidade naquele local. A Vereadora Maria Aparecida de Queiroz disse que está de 

acordo com a compra das carretas e o Vereador Fernando Pereira disse que além das carretas 

poderiam ser comprados todos os implementos que estão faltando. O Vereador Francisco Ronivaldo 

pediu que fosse enviado um requerimento pedindo à construção de duas guaritas no bairro 

Chapadão, segundo ele, já foram enviados diversos requerimentos sobre esse assunto no ano 

passado, sem resposta. O Vereador Wilson falou sobre o envio de um requerimento pedindo a 

Prefeitura uma relação dos veículos de sua frota, desde o início do mandato até a atual data e o 

Vereador Fernando Pereira disse que poderia ser pedida também uma relação do ano de 2009. O 

Vereador Fernando Pereira perguntou ao Vereador Francisco Ronivaldo se o consultório dentário do 

Bairro Chapadão já estava em funcionamento e o Vereador Francisco Ronivaldo lhe disse que em 

conversa com o Prefeito, este lhe relatou que iria começar a funcionar esta semana. O Presidente 



deixou a palavra em aberto para quem quisesse fazer uso e o Sr. Uberlai pediu a palavra dizendo que 

veio a esta Câmara pedir mais uma vez o apoio na área do esporte, porque foi organizado um 

campeonato, a Prefeitura não apoiou e o Marcinho (Chefe do Esporte) vem aqui só duas vezes por 

semana, comentou sobre a professora da academia, segundo ele a professora fica ao telefone o tempo 

todo e deixa os alunos por várias vezes menores de idade fazerem o que querem inclusive pegar 

pesos elevados. Uberlai disse que não vai falar mais com o Prefeito e pediu aos vereadores que 

conversassem com ele porque o Marcinho (Esporte) não ajuda e não cumpre seu horário de trabalho, 

disse que não sabe o porquê não tiveram apoio para o campeonato porque verba vem para que isso 

aconteça, disse que a Prefeitura não disponibilizou ninguém para ajudar e nem forneceu bola para 

que o evento acontecesse, falou ainda em trazer uma pessoa competente para trabalhar nesta área. 

Segundo Uberlai o Marcinho (esporte) dá aulas em Passos-MG, Nova Barra-MG e Furnas-MG, que 

o Prefeito poderia dar oportunidade a pessoas do Município que querem realmente trabalhar. O Sr. 

Edvilson pediu a palavra e relatou que no domingo durante o campeonato ocorreu um acidente e ao 

acionarem a ambulância, esta não compareceu ao local, Uberlai disse que os motoristas ficam dando 

voltas com a ambulância, o Presidente questionou se o pedido foi feito por escrito à Secretaria da 

Saúde. O Sr. Edivilson relatou que no jogo anterior a ambulância estava no local. A vereadora Maria 

Aparecida de Queiroz e o Presidente perguntaram quem estava coordenando o campeonato, pois este 

poderia ter avisado a Secretaria de Saúde para que não ocorresse esse incidente. O Sr. Alencar pediu 

a palavra e disse que o campo de futebol está mal cuidado, com os muros caídos, segundo ele, na 

época em que seu pai tomava conta do local as pessoas pagavam para jogar e era tudo mais 

organizado, questionou ainda sobre as más condições da rua de sua casa e pediu aos vereadores que 

averiguem onde estão as verbas, pois em outras gestões as ruas eram sempre recapeadas. O Sr. 

Hernane pediu a palavra dizendo que o correto é fazer um cadastro definitivo dos jogadores do time. 

O Presidente propôs a Comissão do Esporte que se reunissem com o Prefeito para averiguar a 

situação. A Vereadora Maria Aparecida de Queiroz perguntou sobre a carga horária do Marcinho 

(Esporte) foi averiguado que é de vinte cinco horas, citaram então o nome do Juliano para o lugar do 

Marcinho (Esporte) e o Sr. Hernane disse que quando o Juliano esteve trabalhando em Fortaleza ele 

não fez nada, o Vereador Fernando Pereira disse que o correto é seguir a listagem do concurso. O 

Vereador Francisco Ronivaldo perguntou os nomes das pessoas que fazem parte da diretoria eles 

disseram que não tinham certeza mais que achavam que é o Elinho Santeiro e o Donizete. O 

Presidente disse que existe um Conselho que verifica a prestação de contas de todos os times e o 



Vereador Fernando Pereira disse que o Conselho vai verificar onde e como a diretoria do time gasta 

o dinheiro. O Presidente então relatou que quanto ao recapeamento das ruas, será feito requerimento 

ao Prefeito pedindo que isso seja providenciado. A vereadora Maria Aparecida de Queiroz perguntou 

como será em relação aos projetos que ficaram para as comissões avaliarem, pois, é necessário um 

tempo para eles estudarem, os vereadores decidiram agendar uma reunião e o Vereador Fernando 

Pereira disse que seria bom organizar esse horário porque, nem todos chegam no horário marcado. O 

Sr. Hernane perguntou ao Vereador Jurubel porque haviam escolhido ele e o adolescente Sidney 

para representarem Fortaleza no jogo beneficente ao Hospital do Câncer em Passos-MG. O Vereador 

respondeu que foi um convite que receberam e que inclusive estão tentando organizar um evento 

parecido aqui em Fortaleza para ajudar o mesmo hospital. O vereador José Ricardo comentou sobre 

a municipalidade do campo de futebol, segundo ele o Deputado Estadual Antonio Carlos Arantes 

esteve em reunião com o Prefeito, e o Deputado disse que se a Prefeitura passasse a tomar conta do 

campo, ele os ajudaria com iluminação, etc. O Sr. Willian pediu a palavra e perguntou ao Presidente 

sobre o Projeto “Minha Casa Minha Vida”. O Presidente disse que este Projeto iria beneficiar 

cidades com mais de cem mil habitantes, porém, a Prefeitura Municipal estava tentando fazer um 

cadastro, disse que faria um requerimento para o Prefeito pedindo uma resposta e após, daria uma 

resposta para o Sr. Willian. O Sr. Edivilson pediu a palavra novamente e fez uma reivindicação para 

que uma das ruas da Praça Nossa Senhora Aparecida (Cemitério) mudasse para “mão única”. O 

Vereador Fernando Pereira disse que ele já fez um requerimento ao Prefeito com esse pedido e o 

Presidente propôs em fazer um novo requerimento e assim que a Câmara tiver uma resposta passará 

para o Sr. Edivilson. Não havendo mais oradores inscritos para o grande expediente, foi instalada a 

ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação do Projeto de Decreto Legislativo nº. 01/2010 que 

Concede título de cidadão honorário ao Deputado Antônio Carlos Arantes, que foi aprovado por 

unanimidade. Votação dos Requerimentos apresentados nesta reunião, sendo todos aprovados por 

unanimidade. 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.   


