
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS/MG. Aos treze dias do mês de julho de 

2009, realizou-se a segunda reunião ordinária da Câmara Municipal de Fortaleza de 

Minas, em sua sede, situada na Avenida Pedro de Souza Freire, cento e sete, centro. 

Iniciada a reunião a Senhora Presidente solicita ao secretário da mesa que faça a 

chamada estando todos os vereadores presentes. Em seguida leu-se a ata da reunião 

anterior a qual foi aprovada por unanimidade. Após passou-se ao “PEQUENO 

EXPEDIENTE”. Foi realizada a leitura do Projeto de Lei nº. 16/2009 que Estabelece 

normas para contratação de mão de obra no município; Leitura do Projeto de Lei nº. 

17/2009 que Dispõe sobre abertura de crédito especial e dá outras providências; 

Leitura do Projeto de Lei nº. 18/2009 que Dispõe sobre alteração das alíneas A, B e C, 

do inciso II do art. 3º da Lei Municipal nº. 916/2009; Leitura da Indicação nº. 03/2009 

de autoria do vereador José Ricardo Pereira, que tem objetivo de sugerir ao Chefe do 

Executivo Municipal a elaboração de Projeto de Lei dispondo sobre a ampliação do 

período de licença maternidade as servidoras públicas municipais para 180 dias; 

Leitura da Indicação nº. 04/2009 que tem objetivo de sugerir ao Chefe do Executivo a 

elaboração de Projeto de Lei dispondo sobre a concessão de bolsas de estudos aos 

cidadãos fortalezenses em programas de pós graduação (especialização, mestrado e 

doutorado). Não havendo outras matérias a serem apresentadas no pequeno expediente, 

a presidência instalou o “GRANDE EXPEDIENTE”, passando a palavra aos oradores 

inscritos: A Senhora Presidente comentou sobre alunos que são de Fortaleza de Minas 

e cursam faculdades em municípios distantes e não têm nenhum benefício ou apoio do 

município, a presidente comentou que existe legislação municipal que permite ajuda de 

custo aos referidos alunos com transporte gratuito para visitarem suas famílias, mas 

que o prefeito municipal não entende desta forma, ao final da discussão a presidente da 

Câmara faz requerimento verbal solicitando informações do chefe do executivo sobre 

os motivos do não cumprimento da concessão de ajuda de custo aos referidos alunos. 

Em seguida o vereador Fernando Pereira da Silva comentou que os contratados para o 

Projeto de terapia ocupacional, deveriam receber tratamento psicológico e treinamento 

adequado antes de trabalharem com pessoas com problemas psicológicos e/ou 

dependentes químicos, visto que algumas destas pessoas são constantemente 



ocupacional e se surpreendeu com o bom resultado, disse que o que eles fazem e como 

eles agem fora do horário de trabalho é uma questão particular de cada um. Após 

diversos comentários o vereador Fernando Pereira da Silva fez requerimento verbal 

solicitando do executivo, informações sobre a forma utilizada para a seleção dos 

contratados para trabalharem no Projeto de Estruturação e Fortalecimento das Ações de 

Vigilância em Saúde e Atenção Básica, Priorizando a redução da morbimortalidade em 

decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas e prevenção da violência e 

estímulo à cultura de paz”. Dando continuidade o vereador Fernando Pereira da Silva 

disse que recebeu denúncia sobre o abastecimento de água na escola do bairro rural 

chapadão, disse que no dia dezenove de maio a vigilância sanitária interditou o 

abastecimento de água na caixa da referida escola, o qual estava sendo feito por um 

caminhão que normalmente é usado para fazer desentupimento de esgoto na zona 

urbana. Disse ainda que dia 25 de maio foi emitido relatório técnico da nutricionista 

municipal solicitando do prefeito a reforma ou construção de novo poço artesiano na 

referida escola visando normalizar o abastecimento de água potável, visando evitar a 

contaminação dos alunos que continuam usando a água contaminada para lavagem das 

mãos, podendo ocorrer até mesmo uma epidemia. Durante o debate o vereador 

Welington dos Reis dos Santos, disse que há pouco tempo foi furada uma água, que foi 

doada à escola e que já está tudo preparado, mas que está faltando mão de obra 

necessária para colocação dos canos. Após diversos comentários o vereador Fernando 

Pereira da Silva faz requerimento verbal a Regional de Saúde de Passos para que seja 

realizada a devida inspeção no local e que sejam tomadas as providências cabíveis, 

conforme já solicitado pelo departamento de saúde.  Não havendo mais oradores 

inscritos para fazer o uso da palavra foi encerrado o grande expediente, passando-se 

para a “ORDEM DO DIA” com a seguinte pauta: Discussão e votação das emendas 

apresentadas ao Projeto de Lei que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei 

orçamentária de 2010 e dá outras providências, as quais foram colocadas em votação e 

aprovadas por unanimidade. Votação do Projeto de Lei nº. 07/2009, que dispõe sobre 

as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2010 e dá outras providências, o 

qual foi aprovado por unanimidade; Votação do Projeto de Lei nº. 08/2009 que Dispõe 

sobre abertura de crédito especial para pagamento de parcelamento junto ao Instituto 



16/2009 que Estabelece normas para contratação de mão de obra no município a qual 

foi aprovada por unanimidade; Votação do Projeto de Lei nº. 16/2009 que Estabelece 

normas para contratação de mão de obra no município o qual foi aprovado por 

unanimidade; Votação do Projeto de Lei nº. 17/2009 que dispõe sobre abertura de 

crédito especial e dá outras providências, o qual foi aprovado por unanimidade; 

Votação do Projeto de Lei nº. 18/2009 que dispõe sobre alterações das alíneas A, B e C 

do art. 3º da lei municipal nº. 916/2009, o qual foi aprovado por unanimidade. Votação 

da Indicação nº. 03/2009 de autoria do vereador José Ricardo Pereira que tem objetivo 

de sugerir ao Chefe do Executivo Municipal a elaboração de Projeto de Lei dispondo 

sobre a ampliação do período de licença maternidade as servidoras públicas municipais 

para 180 dias, a qual foi aprovada por unanimidade; Votação da Indicação nº. 04/2009 

que tem objetivo de sugerir ao Chefe do Executivo a elaboração de Projeto de Lei 

dispondo sobre a concessão de bolsas de estudos aos cidadãos fortalezenses em 

programas de pós graduação (especialização, mestrado e doutorado), a qual foi 

aprovada por unanimidade. Votação dos seguintes requerimentos: nº. 62/2009 de 

autoria da vereadora Maria Aparecida de Queiroz, solicitando informações do chefe do 

executivo sobre os motivos do não cumprimento da concessão de ajuda de custo aos 

alunos de Fortaleza de Minas, que estudam em municípios distantes; Requerimento nº. 

63 de autoria do vereador Fernando Pereira da Silva, solicitando do executivo, 

informações sobre a forma utilizada para a seleção dos contratados para o Projeto de 

terapia ocupacional; Requerimento nº. 63/2009 de autoria do vereador Fernando 

Pereira da Silva que solicita da Regional de Saúde de Passos que seja realizada 

inspeção na escola José dias do bairro rural chapadão, para que sejam tomadas as 

providências cabíveis. Todos os requerimentos foram aprovados. A Senhora Presidente 

convoca para em seguida reunião extraordinária para segunda votação do projeto de lei 

nº. 16/2009 e nº. 18/2009. Não havendo nada mais a tratar foi encerrada a reunião e 

para constar foi lavrada a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos 

vereadores presentes.  

 
 


