
Ata da primeira reunião ordinária do mês de março de dois mil e onze. Às dezoito 

horas do dia nove de março de dois mil e onze, na sede da Câmara Municipal, 

situada a Avenida Pedro de Souza Freire, cento e sete, centro, Fortaleza de 

Minas ocorreu a primeira reunião ordinária mensal. Aberta a sessão, a secretária 

da mesa, vereadora Maria Aparecida de Queiroz faz a chamada de presença 

estando presentes todos os vereadores. O Presidente solicita a secretária 

administrativa que faça a leitura da ata da reunião anterior a qual após algumas 

ressalvas foi aprovada por unanimidade. Após foi instalado o PEQUENO 

EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura do Projeto de Lei nº 01/2011 que 

“Dispõe sobre a inspeção e fiscalização de produtos de origem animal e vegetal 

do município de Fortaleza de Minas e dá outras providências, o qual foi 

encaminhado às Comissões Permanentes da Câmara. Não havendo mais 

matérias a serem lidas no pequeno expediente a presidência instalou o GRANDE 

EXPEDIENTE. O vereador Fernando Pereira da Silva comentou sobre acidente 

ocorrido com o trator da Prefeitura e uma carreta que seria de Monte Azul 

Paulista onde o motorista justificou que estava desviando de pedágio devido ao 

excesso de carga. Comentou sobre o Projeto de asfaltamento de Fortaleza de 

Minas/MG-050/Morro do Ferro, o qual foi elaborado pela Votoratim Metais, falou 

ainda sobre notícias que alguns vereadores trouxeram de Belo Horizonte sobre 

esse assunto após visitas à deputados. Em seguida a vereadora Maria Aparecida 

de Queiroz questionou qual a finalidade da discussão, sendo respondido que as 

placas de impedimento de trânsito de carga pesada sejam recolocadas nos locais 

exatos, pois, as mesmas foram retiradas alterando assim o Código de Postura do 

Município. Ao final o vereador Fernando Pereira da Silva pediu o apoio dos 

demais vereadores para que acidentes como o que ocorreu sejam evitados, 

visando preservar a segurança de todos e fez requerimento solicitando ao setor 

competente que verifique a melhor maneira de transportar os tratores da 

Prefeitura, seja com a compra de caminhão com prancha para transporte dos 

tratores ou até mesmo batedouro, visando evitar acidentes. O Presidente relatou 

que batedouro evita acidentes. Após sugestão do vereador Fernando Pereira da 

Silva o Plenário concordou em fazer requerimento solicitando dedetização contra 



mandruvás, pernilongos, ratos e demais insetos. O vereador Márcio Domingues 

Andrade fez requerimento solicitando informações ao Executivo sobre a Lei de 

Melhoramento Genético, que até o momento não foi colocado em prática. O 

vereador Márcio Domingues Andrade também fez requerimento ao Executivo 

solicitando informações sobre o andamento do programa do PROUCA. Após o 

vereador Fernando Pereira da Silva reiterou requerimento o qual solicita 

providências quanto aos cães vadios nas ruas da cidade de Fortaleza de Minas. 

Em seguida, o vereador Márcio Domingues Andrade fez requerimento solicitando 

a compra de área de cascalho para cascalhar as estradas do Município de 

Fortaleza de Minas. Não havendo mais assuntos a serem discutidos no grande 

expediente passou-se em seguida a ORDEM DO DIA: O Projeto de Lei nº 

01/2011 que “Dispõe sobre a inspeção e fiscalização de produtos de origem 

animal e vegetal do município de Fortaleza de Minas e dá outras providências, 

permanece com as Comissões Permanentes da Câmara. Discussão e votação 

dos requerimentos apresentados nesta reunião sendo todos aprovados por 

unanimidade. Após o Presidente convoca todos os vereadores para a segunda 

reunião ordinária do mês de março a realizar-se no dia 14 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.  


