
Ata da segunda reunião ordinária do mês de abril de dois mil e dez. Às dezenove 
horas do dia doze de abril de dois mil e dez, na sede da Câmara Municipal, situada a 
Avenida Pedro de Souza Freire, cento e sete, centro, Fortaleza de Minas, 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 
anterior a qual após algumas ressalvas foi aprovada por unanimidade. Após foi aberto o 
PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura do Projeto de Lei nº 15/2010 
Reconhece a Associação de Mobilização Comunitária de Fortaleza de Minas como 
entidade de utilidade pública, o qual foi encaminhado para as comissões. Leitura do 
convite da primeira reunião da Rede Interinstitucional de Desenvolvimento Local 
Sustentável de Fortaleza de Minas com o tema Realidade Local. Leitura do convite do 
Deputado Estadual Antonio Carlos Arantes sobre Audiência Pública MG-050 para 
discutir importantes assuntos como o cronograma das Obras da MG-050, contratos e 
cobrança de tarifa de pedágios da MG-050. Leitura do convite da ADESFORT sobre 
ações e projetos realizados pela agência desde sua fundação. Não havendo mais 
matérias a serem lidas no pequeno expediente, a presidência instalou o GRANDE 
EXPEDIENTE. Em relação ao Projeto de Lei nº 15/2010 Reconhece a Associação de 
Mobilização Comunitária de Fortaleza de Minas como entidade de utilidade pública, o 
Vereador Fernando Pereira da Silva comentou que no ano de dois mil e nove foi 
enviado a esta Casa Legislativa um projeto como este, porém, a documentação da 
Associação estava irregular, mais agora está tudo certo. Após a Vereadora Maria 
Aparecida de Queiroz relatou que no ano de dois mil e nove convidou os responsáveis 
por esta Associação para uma reunião, ficando esclarecido que a documentação não 
estava legalizada. A Vereadora então sugeriu ao Presidente que negociasse com os 
responsáveis pela Associação para que as reuniões da Câmara fossem transmitidas pela 
mesma. O Presidente relatou que já está negociando a transmissão de alguns flashs 
semanais das proposições que foram aprovadas pela Câmara e das proposições 
rejeitadas explicando qual o motivo da rejeição, pois, a população nem sempre fica 
sabendo as verdades sobre os fatos, sendo que quase sempre as informações chegam 
distorcidas aos mesmos. Em seguida o Vereador Wilson Pereira relatou que a 
documentação da Associação foi legalizada com a ajuda do Deputado Estadual Antonio 
Carlos Arantes, e o Vereador Ricardo da Silveira comentou que o Alvará para o 
funcionamento da mesma foi conseguido através do Senhor Alexandre Maia. Após o 
Presidente relatou que o importante foi a Associação ter recebido ajuda. Em seguida a 
Vereadora Maria Aparecida de Queiroz relatou que deseja ir à audiência pública do dia 
vinte de abril em São Sebastião do Paraíso e perguntou se a Presidência liberaria o carro 
para tal fim, o Vereador Fernando Pereira da Silva relatou também o desejo de 
participar de tal evento. O Presidente então relatou que o carro está à disposição e pediu 
a secretária administrativa que informasse as demais funcionárias para que deixassem o 
carro pronto para a viagem. O Vereador José Ricardo Pereira pediu a palavra e relatou 
que na reunião que ele participou juntamente com o Vereador Welington dos Reis dos 
Santos em Belo Horizonte, pediram apoio para construção do trevo do Posto Tupi. Após 
o Presidente comentou que o que está dificultando é a parte ambiental. Em seguida o 
Vereador Fernando Pereira da Silva relatou que em conversa com um vereador de Itaú 
de Minas, este relatou que o Município está comprando brita, por um valor mais baixo, 
essa brita esta sendo usada para manutenção das estradas da cidade de Itaú de Minas. 
Após o Presidente sugeriu que a Prefeitura Municipal comprasse cascalho próximo a 
cada local onde há a necessidade do mesmo para facilitar os trabalhos. Em seguida o 
Vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues disse que poderiam também negociar, os 



produtores rurais fazem a doação do cascalho e a Prefeitura Municipal organize e 
legalize toda papelada para regulamentação da reserva ambiental. Após o Vereador 
Fernando Pereira da Silva comentou que o Senhor Sebastião da Fazenda Chapadão tem 
interesse na parceria citada acima, e a Vereadora Maria Aparecida de Queiroz propôs 
que fossem até essa propriedade para conversarem. Em seguida o Vereador Fernando 
Pereira da Silva então fez requerimento verbal ao Executivo solicitando compra da brita 
da Cimento Itaú para melhorar as condições das estradas de Fortaleza de Minas, 
relatando que seria viável fazer esse trabalho agora por estarmos na época da seca. O 
Vereador Wilson Pereira fez requerimento verbal ao Executivo solicitando dedetização 
contra mosquitos, pernilongos, baratas e principalmente contra o mosquito da dengue. 
Após o Vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues fez requerimento verbal solicitando 
que as saídas de água da estrada do Bairro Rural Chapadão fossem limpas além de 
requerer a poda das margens da referida estrada. O Vereador Francisco Ronivaldo 
Rodrigues fez requerimento verbal solicitando manutenção na estrada próxima a 
propriedade do Senhor Endrigo, no Bairro Rural Morro do Ferro. O Vereador Fernando 
Pereira da Silva fez requerimento verbal ao médico veterinário do Município solicitando 
informações sobre o projeto para a retirada de cães das ruas, requereu ainda relação de 
quais as medidas tomadas para sanar este problema. Em seguida o Vereador Fernando 
Pereira da Silva fez requerimento verbal pedindo manutenção da estrada rural do Bairro 
Areias que liga a propriedade do Senhor João Baquião à Fazenda Catuaí. Não havendo 
mais inscritos para fazer o uso da palavra no grande expediente, foi instalada a ORDEM 
DO DIA com a seguinte pauta: Discussão e Segunda Votação do Projeto de Lei nº 
09/2010 Altera a denominação da Rua Prefeito Francisco Domingues de Queiroz que 
volta a denominar-se Rua Oito de Setembro, aprovado por unanimidade; Discussão e 
Segunda Votação do Projeto de Lei nº 10/2010 Altera a denominação da Rua Prefeito 
João Francisco da Silva que volta a denominar-se Trinta de Dezembro, aprovado por 
unanimidade. Discussão e Segunda Votação do Projeto de Lei nº 11/2010 Altera 
denominação da Rua João Domingues de Queiroz que volta a denominar-se Rua 
Mococa, aprovado por unanimidade. Discussão e Segunda Votação do Projeto de Lei nº 
12/2010 Altera denominação da Rua José Vieira de Andrade que volta a denominar-se 
Rua São João, aprovado por unanimidade. Discussão e Primeira Votação do Projeto de 
Lei nº 15/2010 Reconhece a Associação de Mobilização Comunitária de Fortaleza de 
Minas como entidade de utilidade pública, o qual após liberado pelas comissões foi 
colocado em primeira votação e aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei nº 
08/2010 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; O Projeto de Lei nº 13/2010 Disciplina alteração de 
nome de logradouros públicos e próprios municipais e dá outras providências e o 
Projeto de Lei nº 14/2010 Dispõe sobre o registro, o acompanhamento e a fiscalização 
da exploração de recursos minerais no território do Município de Fortaleza de Minas, 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, continuam com as comissões permanentes da Câmara. Discussão e 
Votação dos Requerimentos apresentados nesta reunião, sendo todos aprovados por 
unanimidade.  Em seguida o Presidente convoca todos os vereadores para a terceira 
reunião ordinária do mês de abril no dia dezenove, ás 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. 


