
 Ata da segunda reunião ordinária do mês de novembro de dois mil e dez. Às dezenove 
horas do dia oito de novembro 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 solicita a secretária administrativa que faça a leitura da ata da reunião anterior a 
qual antes de ser aprovada foi retificada pelo vereador Fernando Pereira da Silva, que 
solicitou que fosse registrada na ata desta reunião, que na primeira reunião ordinária do 
mês de novembro, quando o mesmo comentou sobre o trânsito de carretas no perímetro 
urbano e o vereador Jurubel Honorato Reis afirmou que tinha certeza que as carretas que 
carregam ácido não passam no perímetro urbano e que após as dezesseis horas não sai 
qualquer carreta carregada da Votorantim Metais, o vereador Fernando Pereira da Silva 
questionou o vereador Jurubel Honorato Reis desta certeza, visto, que o próprio Senhor 
Antonio Eymard, Gerente Geral da Mineração, já havia dito que as carretas de 
concentrados também não passariam mais no perímetro urbano, porém, elas continuam 
sendo vistas trafegando freqüentemente na cidade. Após a retificação a ata foi aprovada 
por unanimidade. Em seguida foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE. Após o Presidente 
informou a todos que em virtude do feriado do dia 15 de novembro a reunião ordinária será 
transferida para o dia 16 do mesmo mês. Relatou que essa reunião será apenas para 
votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 05 de 03 de novembro de 2010 que “Aprova 
as Contas da Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas relativas ao exercício financeiro de 
2003. Não havendo matérias a serem lidas no pequeno expediente a presidência instalou o 
GRANDE EXPEDIENTE. Após o vereador Fernando Pereira da Silva solicitou uma nota de 
agradecimento ao Executivo, porque segundo o vereador, o mesmo esteve na cidade de 
Jacuí-MG e presenciou que a estrada está bem recuperada e limparam os barrancos. De 
acordo com o vereador essa foi uma solicitação dele juntamente com a vereadora Maria 
Aparecida de Queiroz expedida no ano de 2009 e gostaria de agradecer por ter sido 
atendido. Em seguida o vereador Fernando Pereira da Silva relatou que parquinho de 
diversões da Escola José Dias do Bairro Chapadão foi retirado e do jeito que o mesmo se 
encontra, está oferecendo mais riscos do que quando estava instalado, porque está jogado 
de qualquer maneira, e solicitou requerimento para que sejam tomadas providências para a 
retirada dos brinquedos do local já que estão armazenados em local inadequado sendo que 
não irão instalar os mesmos novamente e estão oferecendo riscos. O vereador comentou 
que ficou sabendo de crianças que estavam brincando na roda em cima do eixo de um dos 
brinquedos que estavam de perna para o ar. Após o vereador Fernando Pereira da Silva 
convidou a Comissão de Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal o qual o mesmo 
faz parte, para estarem indo à Prefeitura e pedir as notas e os empenhos das máquinas e 
tratores terceirizados pelo Município. O Presidente então relatou que a Comissão deve se 
reunir e agendar data para tal solicitação. Após a vereadora Maria Aparecida de Queiroz 
sugeriu que antes do recapeamento que está sendo executado pela Prefeitura Municipal,  a 
Administração deveria providenciar a limpeza dos bueiros a qual foi solicitada através de 
requerimento, pois, para executar a referida limpeza talvez terão que furar buracos os quais 
estragariam o recapeamento perdendo o serviço que foi feito. A vereadora ficou de 
conversar com a Administração para tentar resolver o problema e o vereador Fernando 
Pereira da Silva comentou que gostaria de estar presente porque o mesmo solicitou no ano 
passado e reiterou esse ano a abertura de bueiro boca de lobo em frente a casa do Senhor 



Amarildo Valério. Segundo o vereador essa é uma solicitação dos moradores, pois, quando 
chove desce muita água da Rua Mococa. Em seguida o vereador Fernando Pereira da 
Silva comentou que quanto ao requerimento de sua autoria o qual solicitou providências 
para o bueiro perto da Senhora Tereza Nunes, o mesmo ainda não obteve resposta, porém, 
já viu as máquinas trabalhando no local e viu também que as manilhas já chegaram. O 
vereador relatou que gostaria que a resposta do referido requerimento fosse enviada ao 
mesmo, pois, precisa da resposta para colocar em seus trabalhos. Após o vereador Ricardo 
da Silveira questionou se aquela entrada de terra próxima a propriedade do Senhor José 
Leão, onde foram construídas algumas casas pode ser asfaltado, pois, segundo o vereador 
essa é uma solicitação dos proprietários. A vereadora Maria Aparecida de Queiroz 
respondeu que o local é uma área rural e que não pode fazer esse serviço. O Presidente 
firmou que o local além de ser rural é particular e o serviço não pode ser realizado. O 
vereador Ricardo da Silveira resolveu então conversar pessoalmente com o Prefeito para a 
solução do problema. Em seguida o vereador José Ricardo Pereira relatou que quanto ao 
recapeamento das ruas, o serviço será feito em aproximadamente oito ruas da cidade. 
Após o vereador Fernando Pereira da Silva comentou que esse recapeamento é muito 
bom, mas, que principalmente a Rua 1º de Março e a Avenida Pedro de Souza Freire que 
dão acesso a saída para Passos-MG vão acabar novamente, porque o tráfego de carretas 
não pára. Não havendo mais matérias a serem discutidas no grande expediente, foi 
instalada a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: O Projeto de Lei nº 31 de 2010 “Cria o 
Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural do município de Fortaleza de 
Minas e dá outras providências” permanece com as Comissões Permanentes da Câmara. 
O Projeto de Lei nº 29 de 30 de setembro de 2010 que Dispõe sobre a Proposta 
Orçamentária para o exercício de 2011 permanece com as Comissões Permanentes da 
Câmara. Discussão e votação do requerimento e da nota de agradecimento apresentados 
nesta reunião sendo todos aprovados por unanimidade. Após o Presidente convoca todos 
os vereadores para terceira reunião ordinária do mês de novembro a realizar-se no dia 16 
do mesmo mês em virtude do feriado do dia 15. 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.  


