
Ata da segunda reunião ordinária do mês de março de dois mil e dez. 
   
Às dezenove horas do dia oito de março 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 segunda 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 solicitou à secretária administrativa que fizesse a 
leitura da ata da reunião anterior a qual foi aprovada por unanimidade. Após foi 
instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura do Projeto de 
Decreto Legislativo número 02/2010 Concede o título de cidadão honorário do 
Município de Fortaleza de Minas a Carlos Carmo Andrade Melles. Leitura do 
requerimento número 25/2010 de autoria do Vereador Fernando Pereira da Silva 
requerendo seja determinado o imediato processamento das promoções e progressões a 
quem fazem jus os servidores públicos municipais conforme disposto na Lei Municipal 
número 792 de 26/12/2005 que “Dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras dos 
Servidores Públicos Municipais.” Leitura do ofício número 27/2010 do Setor de 
Transportes Municipais em resposta ao requerimento de autoria do Vereador Fernando 
Pereira da Silva. Leitura do ofício número 03/2010 do Serviço de Engenharia que 
encaminha o material entregue pela COPASA na reunião ocorrida em São Sebastião do 
Paraíso em 24/02/2010, a título de informações e esclarecimentos. Leitura do informe 
do Sr. Deputado Antonio Carlos Arantes sobre liberação de recursos do Programa de 
Transporte Escolar/2010. Leitura do convite da ACEF- Associação Comercial e 
Empresarial de Fortaleza de Minas, convidando para Assembléia Geral dia dezoito de 
março às dezenove horas para apresentação da ata do balanço anual de prestação de 
contas do ano de 2009 e apresentar o que foi realizado pela ACEF no ano de 2009. 
Leitura do informativo Votorantim investirá em Fortaleza com pretensão de ampliação 
da fábrica da unidade de Fortaleza de Minas. O Presidente informa que o Comprovante 
de Rendimentos para IRRF estão sobre as mesas de cada vereador. Não havendo mais 
matérias a serem lidas no pequeno expediente a presidência instalou o GRANDE 
EXPEDIENTE. Em relação ao requerimento número 25/2010 de autoria do Vereador 
Fernando Pereira da Silva, a Vereadora Maria Aparecida de Queiroz sugeriu que fosse 
enviado uma cópia do referido requerimento ao Sindicato dos Servidores Públicos de 
Fortaleza, estando o Vereador Fernando Pereira da Silva de acordo com a sugestão da 
Vereadora Maria Aparecida de Queiroz. Foram abordados vários assuntos relacionados 
à avaliação de desempenho dos servidores públicos lotados na Prefeitura Municipal. 
Após o Vereador Wilson Pereira relatou que conversou com o Promotor e este ficou de 
oficiar o Prefeito, pois a avaliação de desempenho dos servidores tinha que acontecer 
após o estágio probatório, e provavelmente o Promotor deve tê-lo oficiado, porque no 
pátio a avaliação já está acontecendo de maneira correta. Após o Vereador Fernando 
Pereira da Silva comunicou que o Sr. Ivair Bernardes, Chefe do Transporte conversou 
com ele, e disse que a responsabilidade pelo acidente com o veículo da Prefeitura não 
seria dele por estar de férias quando aconteceu. O Vereador ainda relatou que em 
relação às informações sobre o acidente, ele não pediu a ficha pessoal do motorista mais 
apenas o nome. Após o Presidente relatou que o ofício número 03/2010 do Serviço de 
Engenharia foi enviado a esta Casa Legislativa para encaminhar o material distribuído 
na reunião com a COPASA em São Sebastião do Paraíso. Foram relatados problemas 



com a COPASA, e a Vereadora Maria Aparecida de Queiroz relatou que os serviços 
prestados pela COPASA em nosso Município ficam a desejar. O Presidente sugeriu aos 
Vereadores que tiverem interesse, que fizessem uma visita a algumas cidades que têm 
tratamento próprio, e à cidades que a própria COPASA faça o tratamento, para que 
possam fazer uma avaliação e analisar o que for melhor ao Município. O Vereador José 
Ricardo Pereira comentou que se o projeto for viável irá gerar empregos. Após o 
Presidente comentou que poderiam agendar uma reunião com o Prefeito e as 
autoridades da Votorantim Metais para discutirem sobre o informativo “Votorantim 
investirá em Fortaleza” e que isso é uma repotencialização do sistema, que vai gerar 
mais empregos. Em seguida a Vereadora Maria Aparecida de Queiroz relatou que nesta 
reunião é que os Vereadores devem falar sobre as más condições das estradas onde as 
carretas trafegam. O Vereador Fernando Pereira da Silva relatou que enviou 
requerimento ao executivo solicitando reunião com a Votorantim, Prefeitura de 
Fortaleza, Prefeitura de Pratápolis, DER, Mineração Morro Azul e Air Liquide para 
discutirem uma possível parceria e chegarem a uma solução, porém até o momento não 
obteve resposta. O Vereador Wilson Pereira comentou que não são apenas as carretas da 
Votorantim Metais e suas empreiteiras que passam pelo local, mais várias outras para se 
livrarem do pedágio. Após o Presidente comentou que a Sra. Sílvia Borim lhe relatou 
que a Votorantim Metais e a Prefeitura, entraram num acordo onde a empresa entrará 
com o cascalho e a Prefeitura com as máquinas até que se regularize a situação do  
asfaltamento da estrada. Comentou ainda sobre as datas das reuniões com as Assistentes 
Sociais. Em relação à reunião com a Secretária da Saúde, o Presidente relatou que a Sra. 
Edilene não pôde participar da reunião desta segunda, por isso a reunião não aconteceu. 
Surgiram várias discussões sobre esse assunto inclusive sobre convocar a Secretária de 
Saúde. O Vereador Wilson Pereira comentou que concorda com a convocação, porém o 
Prefeito deveria estar presente, pois assim a situação será resolvida, caso não resolva 
então os vereadores tomarão outras providências. Após o Vereador Ricardo da Silveira 
relatou que conversou com a Lilian que lhe relatou que seria bom o Prefeito estar 
presente na reunião. O plenário da câmara decidiu desmarcar com as Assistentes Sociais 
e remarcar novamente com a Secretária da Saúde, Assistentes Sociais e Prefeito. Após a 
Vereadora Maria Aparecida de Queiroz comentou que a tempos ouviu comentários 
sobre uma dedetização (fumacê) que já está pago, disse que agora seria a hora de usá-la, 
pois é grande a infestação de pernilongos, possivelmente devido ao intenso calor. O 
Vereador Fernando Pereira da Silva disse que existe uma infestação também de lagartas 
(mandruvá), havendo necessidade do mesmo trabalho. O Vereador juntamente com a 
Vereadora Maria Aparecida de Queiroz fizeram então requerimento verbal pedindo tal 
procedimento. Em seguida o Vereador Jurubel Honorato Reis fez requerimento verbal 
solicitando o aterro ou que cerquem um poço de grande profundidade existente em um 
terreno baldio do lado da residência do Dr. Silvio. Segundo o Vereador este poço está 
oferecendo riscos a crianças que brincam no local. Após o Presidente fez requerimento 
verbal para que a Prefeitura faça um levantamento dos terrenos baldios e com intenso 
matagal, pedindo ou autuando os proprietários que tomem as devidas providências. De 
acordo com o Presidente, este foi procurado por uma moradora que relatou que próximo 
a sua casa há três terrenos baldios muito sujos e tomados pelo mato. O Vereador 
Fernando Pereira da Silva fez requerimento verbal requerendo a retirada de entulhos de 
um terreno vago próximo a residência do Sr. Evaristo. Após a Vereadora Maria 



Aparecida de Queiroz fez indicação reivindicando ao executivo, internet de graça para 
todos os moradores de Fortaleza incluindo a zona rural, pois segundo ela o Município 
tem uma renda boa. A parte o Presidente solicitou a secretária que fizesse a leitura de 
um informativo que tratava-se do mesmo assunto. Em relação a estender o projeto da 
internet para a zona rural, o Vereador José Ricardo Pereira comentou que ele já havia 
feito um requerimento com esse pedido ao Prefeito. Após o Vereador Fernando Pereira 
da Silva iniciou discussão sobre o não funcionamento dos tele-centros, o Presidente 
sugeriu requerimento ao executivo em nome da Câmara, solicitando o motivo de os 
tele-centros do Município estarem fechados e uma previsão de quando serão reabertos, 
estando o Vereador de acordo. Em seguida a Vereadora Maria Aparecida de Queiroz fez 
requerimento verbal solicitando ao Executivo que faça a poda nas laterais da estrada que 
liga Fortaleza de Minas à Mineração Morro Azul. Pediu também requerimento para a 
colocação de caçamba quando requisitado, pois segundo ela isto não está acontecendo 
havendo várias reclamações. Não havendo mais matérias a serem discutidas no grande 
expediente, foi instalada a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Discussão e 
Votação do Projeto de Decreto Legislativo número 02/2010 Concede o título de cidadão 
honorário do Município de Fortaleza de Minas a Carlos Carmo Andrade Melles, sendo 
aprovado por unanimidade. Discussão e Votação dos requerimentos apresentados no 
plenário, sendo todos aprovados por unanimidade. Após o Presidente convoca todos os 
vereadores para a terceira reunião ordinária do mês de março no dia quinze às dezenove 
horas. 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. 
 


