
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE 
MINAS/MG. Aos dois dias do mês de fevereiro de 2009, realizou-se a primeira reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, em sua sede, situada na Avenida Pedro de Souza Freire, 
cento e sete, centro. Iniciada às 19:00, a presente reunião foi presidida pela Vereadora Maria 
Aparecida de Queiroz, Presidente e Secretariada pelo Vereador Jurubel Honorato Reis, Secretário. A 
Senhora Presidente solicita ao secretário da mesa que proceda a chamada de presença dos senhores 
vereadores, o que foi feito, estando presentes os seguintes vereadores: Fernando Pereira da Silva, 
Francisco Ronivaldo Rodrigues, José Ricardo Pereira, Jurubel Honorato Reis, Márcio Domingues 
Andrade, Maria Aparecida de Queiroz, Ricardo Silveira, Welington dos Reis dos Santos e Wilson 
Pereira. Havendo quórum a Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a presente reunião e 
suspendeu os trabalhos para formação das comissões permanentes da câmara. Retomados os trabalhos   
passou-se à leitura do PEQUENO EXPEDIENTE: EXPEDIENTE DO EXECUTIVO:  Projeto de Lei 
nº. 01/2009 que “Dispõe sobre abertura de créditos especiais”, ---------comissão,  Projeto de Lei nº. 
02/2009 que “Dispõe sobre criação de cargo, modifica a redação de Anexos e dá outras 
providências”. EXPEDIENTES DOS VEREADORES: Requerimento nº. 01/2009 requer construção 
de uma pista para caminhadas no Parque de Exposição João Batista de Melo. Autoria: vereador 
Márcio Domingues Andrade. Requerimento nº. 02/2009 requer a implantação do programa municipal 
de melhoramento genético do gado leiteiro e do gado de corte. Autoria: vereador Márcio Domingues 
Andrade. Requerimento nº. 03/2009 requer construção do tatersal de leilões no Parque de Exposição 
João Batista de Melo. Autoria: vereador Márcio Domingues Andrade. Na seqüência dos trabalhos, 
passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE: inscritos para fazer o uso da palavra o vereador Márcio 
Domingues Andrade relatou que a presidente do IMPRESFORT, solicitou apoio no sentido de criar 
um banco de empregos visando dar oportunidades aos profissionais do município, com intuito de que 
as empresas alocadas em Fortaleza de Minas dêem preferência de contratação aos trabalhadores do 
município. Os demais vereadores manifestaram apoio ao presente projeto. Inscrito o vereador José 
Ricardo Pereira fez o uso da palavra e comentou que o clube municipal precisa ser reformado 
devendo haver recuperação e construção de quiosques, e sugeriu ainda a terceirização de um bar para 
incentivar o lazer no município. A senhora presidente sugeriu que fosse formulado requerimento 
solicitando do executivo à reforma geral do clube municipal em nome de todos os vereadores o que 
foi feito e colocado o requerimento em votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. Inscrito para 
fazer o uso da palavra o vereador Wilson Pereira fez requerimento verbal solicitando a reforma do 
telhado do ginásio poliesportivo localizado no parque de exposições, o qual após diversas discussões 
foi aprovado por unanimidade. Inscrito para fazer o uso da palavra o vereador Francisco Ronivaldo 
Rodrigues fez requerimento verbal solicitando a manutenção das estradas e dos mata-burros do bairro 
rural chapadão, visto o início das aulas e o retorno do tráfego de ônibus e peruas escolares no referido 
bairro, após diversas discussões colocado em votação o requerimento foi aprovado por unanimidade. 
Inscrito para fazer o uso da palavra o vereador Fernando Pereira da Silva fez requerimento verbal 
solicitando manutenção nos mata-burros do bairro rural córregos, em discussão do requerimento a 
presidente relatou que será necessária manutenção na ponte do bairro rural córregos, o vereador 
Márcio Domingues de Andrade disse que irá sugerir ao chefe das estradas vicinais que os mata-burros 
de madeiras sejam substituídos por mata-burros de ferro o que reduzirá significativamente os custos 
com manutenção de mata-burros após diversos comentários o requerimento de autoria do vereador 
Fernando Pereira da Silva foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.    ORDEM DO 
DIA: Discussão dos requerimentos nº. 01/09, 02/09 e 03/09 os quais foram aprovados por 
unanimidade. Discussão do Projeto de Lei nº. 01/09 que Dispõe sobre abertura de créditos especiais o 
qual ficou com a comissão de finanças e orçamento no aguardo de parecer. Discussão do Projeto de 
Lei nº. 02/09 que “Dispõe sobre criação de cargo, modifica a redação de Anexos e dá outras 
providências”. o vereador Márcio Domingues Andrade questionou que não foi discriminado no 
projeto de lei no anexo I a remuneração e nem a carga horária do cargo de Técnico de Nutrição a ser 
criado. A senhora presidente esclareceu que segundo a mensagem o presente projeto de lei visa 
regularizar algumas contratações errôneas da administração passada, ou seja, a maioria dos cargos 
criados já estão ocupados, mas não existem as vagas para os mesmos, esclareceu que em relação ao 



trabalhista a mais de dois anos  contra a empresa calçadista---------, instalada no município em 200---, 
relatou que a mesma 

 

  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciada a discussão ao projeto de lei os vereadores Maria Aparecida de Queiroz e Wilson Pereira membros 

da comissão de legislação e Justiça e Redação Final, apresentaram parecer contrario ao projeto de lei nº. 

01/2008. relataram que tendo em vista não existir dotação especifica para esse fim nas leis orçamentárias, ou 

seja, estariam sendo contrários ao que diz a lei eleitoral que se não houver dtaçao ------------------------------------


