
Ata da primeira reunião ordinária do mês de junho de dois mil e dez. Às 
dezenove horas do dia sete de junho 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, 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 
após algumas ressalvas foi aprovada por unanimidade. Após foi aberto o 
PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura do ofício nº 108 em 
resposta a notificação do vereador Fernando Pereira da Silva que notifica o 
prefeito municipal para que determine aos membros da administração 
municipal para que se abstenham da prática de atos que atenham contra a 
liberdade sindical e que visem a perseguição de diretores do Sindisfor. Leitura 
do Ofício do Tribunal de Contas sobre a Prestação de Contas do ano de 2001. 
Leitura do Ofício do Tribunal de Contas sobre a Prestação de Contas do ano de 
2008. Leitura do Comunicado do Deputado Federal Carlos Melles – “Fesp 
recebe R$ 500 mil para construção de usina de biodiesel.” Leitura da 
Solicitação do Senhor Walmir Eça com relação á vândalos que estão 
destruindo as portas do banheiro público da Praça do Rosário. Leitura do 
Requerimento nº 61/2010 de autoria do presidente da Câmara, vereador 
Márcio Domingues Andrade o qual requer cópia de todos os Decretos baixados 
pelo Executivo Municipal na atual gestão. Leitura do Ofício nº 58/2010 que 
apresenta ao Executivo, indicação para elaboração de projetos de lei. Leitura 
da Indicação nº 03/2010 sugerindo ao Executivo que elabore os seguintes 
projetos de lei: a – Cria o programa de transporte gratuito de materiais de 
construção destinados a edificações, reformas e ampliações de moradias no 
município de Fortaleza de Minas; b – Cria o programa de incentivo ao produtor 
rural com atendimento as necessidades relativas ao uso de máquinas e outros. 
Não havendo mais matérias a serem lidas no pequeno expediente, a 
presidência instalou o GRANDE EXPEDIENTE. Em relação à solicitação do 
Senhor Walmir, o presidente solicitou ofício ao executivo para que sejam 
tomadas as devidas providências. Em seguida o presidente comentou que as 
referidas prestações de contas estarão disponíveis por 10 dias na secretaria da 
Câmara para esclarecimentos de dúvidas. Após relatou que a indicação 
elaborada tem como objetivo melhorar a vida dos cidadãos fortalezenses.  O 
vereador Fernando Pereira da Silva comentou que os serviços prestados 
devem ser apenas para o município. Após a vereadora Maria Aparecida de 
Queiroz perguntou se o executivo já enviou resposta quanto a indicação para 
instalação de internet banda larga gratuita, o presidente respondeu que não. A 
vereadora Maria Aparecida de Queiroz perguntou ao vereador Francisco 
Ronivaldo Rodrigues sobre a reunião com a Senhora Edilene Aparecida 
Gonçalves, Diretora do Departamento de Saúde, o vereador respondeu que 
quanto ao problema dos médicos, ficou resolvido que iriam contratar mais dois 
profissionais para regularizar a situação. O vereador ainda comentou sobre a 
revisão dos salários dos médicos plantonistas do Hospital Municipal, pois, 
segundo o vereador é o valor mais baixo da região. Em seguida o presidente 
disse que em conversa com a Senhora Edilene, esta relatou-lhe que não está 
conseguindo contratar esses profissionais justamente pelo fato dos valores 
salariais serem os mais baixos da região. Após o vereador Francisco Ronivaldo 
Rodrigues relatou que o problema está ainda maior, pois, o médico do PSF, Dr. 



Sílvio, pediu exoneração do cargo. Em seguida a vereadora Maria Aparecida 
de Queiroz frisou que Saúde e Educação são prioridades, e que juntos devem 
tomar uma atitude, o presidente concordou e relatou que os vereadores e o 
prefeito deveriam se reunir para resolver esse problema. Com relação à 
Audiência Pública para discutirem sobre a segurança pública do município, o 
vereador Fernando Pereira da Silva solicitou que fosse agendada data para o 
evento. O Plenário concordou que ficasse agendada para o dia 28 de 
junho.Quanto ao Projeto de Lei nº 14/2010 o Plenário concordou em agendar 
reunião com o Prefeito Municipal para discutires, concordaram também em 
aproveitar a reunião e discutirem sobre o possível reajuste salarial dos 
servidores públicos municipais. Já o vereador Fernando Pereira da Silva 
relatou que quanto ao Ofício nº 108/2010, para ele, ainda continua sendo 
perseguição, que como servidor público quer o aumento e como vereador quer 
o bem dos servidores. Não havendo mais matérias para o grande expediente 
foi instalada a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: O Projeto de Lei n° 
14/2010 que Dispõe sobre o registro, o acompanhamento e a fiscalização da 
exploração de recursos minerais no território do Município de Fortaleza de 
Minas-MG, de acordo com as competências definidas no art.23, XI e no art. 30, 
I e II, da Constituição Federal, estabelece condições para o funcionamento das 
empresas que exploram recursos minerais no território do Município de 
Fortaleza de Minas, institui obrigações correlatas e impõe penalidades 
decorrentes do respectivo descumprimento, dando outras providências e o 
Projeto de Lei nº 16/2010 Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei 
orçamentária de 2011 e dá outras providências permaneceram com Comissões 
Permanentes da Câmara. Em seguida o Presidente convoca todos os 
vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 14 de junho 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. Em tempo o vereador Fernando Pereira da Silva 
relatou que gostaria que estivesse presente na reunião com o Prefeito algum 
representante do Sindisfor. 
 
 
 
 

 


