
Ata da segunda reunião ordinária do mês de outubro de dois mil e dez. Às 
dezenove horas do dia onze de outubro 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 foi 
aprovada por unanimidade. Após foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE. 
Não havendo matérias a serem lidas no pequeno expediente a presidência 
instalou o GRANDE EXPEDIENTE. Em seguida o vereador Fernando Pereira 
da Silva comentou que após ter expedido requerimento solicitando informações 
sobre o horário de trabalho do médico do PSF local e o sistema de controle da 
jornada do servidor, o Senhor Paulo Raimundo Daher profissional em questão 
o procurou para saber o motivo pelo qual o vereador havia lhe procurado. O 
vereador respondeu ao médico que não o procurou, apenas expediu um 
documento ao PSF local solicitando informações e gostaria de uma resposta 
por escrito. O vereador questionou ao médico se o mesmo estaria fazendo 
atendimentos na zona rural. O médico relatou que as visitas estão sendo feitas. 
O vereador questionou se os atendimentos estariam sendo feitos em algumas 
fazendas do Bairro Catuaí, pois, o mesmo tinha informações de que as visitas 
não estavam sendo realizadas. O médico respondeu que vai ao local mais não 
encontra ninguém. Após o vereador Fernando Pereira da Silva solicitou 
agendamento de data para realização de Audiência Pública para discutirem 
sobre a Segurança Pública do município e comentou que no final de semana 
do dia 09 de outubro parte do banheiro público foi destruída e solicitou 
requerimento verbal para a retirada dos destroços relatando que os mesmos 
podem ocasionar acidentes para com os usuários do local.  O vereador relatou 
que o Senhor Oberdam Parreira Neto, Chefe dos vigias disse que o vigia do 
local viu quem quebrou. Relatou ainda que registraram boletim de ocorrência, 
porém, não se sabe se nesse boletim consta o nome do autor do vandalismo. 
O Presidente relatou que antes de discutirem sobre a Segurança Pública, 
devem agendar data para Audiência Pública onde discutirão sobre a Lei 
Orçamentária para o exercício de 2011. O Plenário concordou com 
agendamento para o dia 22 de novembro de 2010. Após o vereador Fernando 
Pereira da Silva solicitou requerimento verbal para a retirada de água da chuva 
parada na bacia da fonte luminosa da Praça do Rosário, pois, está gerando 
muito pernilongo e lixo, solicitou ainda a manutenção da mesma para seu 
correto funcionamento. Em seguida o vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues 
comentou que presenciou algumas pessoas com atitudes absurdas, falta de 
respeito e falando palavrões além de implicâncias com o guarda na Praça do 



Rosário em horário que ainda havia várias pessoas no local, Disse que o 
guarda responsável pela Praça não consegue controlar por ser sozinho. O 
Presidente comentou que bom seria o monitoramento por câmeras, pois, tudo 
seria gravado e se acontecesse vandalismos a gravação seria entregue a 
Policia Militar para que fossem tomadas as providências. 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 27/2010 que Autoriza o 
Município de Fortaleza de Minas a contratar com o Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais S/A – BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e 
dá outras providências continua 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 continua com as Comissões 
Permanentes da Câmara. Discussão e votação dos requerimentos 
apresentados nesta reunião sendo todos aprovados por unanimidade. Em 
seguida as Comissões Permanentes da Câmara resolveram agendar reunião 
para discutirem sobre o Projeto de Lei nº 29 de 30 de setembro de 2010 que 
Dispõe sobre a Proposta Orçamentária para o exercício de 2011 no dia 18 de 
outubro às dezoito horas. Após o Presidente convoca todos os vereadores para 
a terceira reunião ordinária mensal no dia dezoito de outubro 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.  
 


