
Ata da segunda reunião ordinária do mês de setembro de dois mil e dez. Às dezenove 
horas do dia treze de setembro 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 à secretária administrativa que faça a leitura da ata da reunião anterior a 
qual foi aprovada por unanimidade. Após foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a 
seguinte pauta: O Presidente informa a todos que foi entregue na secretaria da Câmara o 
Substitutivo ao Projeto de Decreto Legislativo n° 03/2010 referente à prestação de contas 
exercício de 2008. O Presidente comunica que a Prefeitura enviou 63 respostas de 
requerimentos e ofícios expedidos pelos vereadores. O Presidente sugeriu aos demais 
vereadores agendamento de data para reunião extraordinária onde discutirão e votarão a 
Prestação de Contas exercício de 2001. Em relação à reunião acima mencionada o 
Plenário concordou em agendar para dia 23 de setembro às dezenove horas. Não havendo 
mais matérias a serem lidas e discutidas no pequeno expediente a presidência instalou o 
GRANDE EXPEDIENTE.  O vereador Fernando Pereira da Silva comentou que no Bairro 
Rural Catuaí, as agentes de saúde e o médico do PSF não estão fazendo as visitas de 
rotina. Relatou que no local há muitas crianças e idosos que necessitam de tratamentos 
especiais e que há pessoas que não estão recebendo os remédios que necessitam. O 
vereador então solicitou requerimento à atual Enfermeira Chefe do PSF, Senhora Vivian 
Pimenta o qual requer providências quanto ao problema, acrescentou ainda em seu 
requerimento a aquisição de um veículo para o PSF. Em seguida o vereador Francisco 
Ronivaldo Rodrigues fez requerimento verbal ao Chefe do Pátio Municipal, Máquinas 
Pesadas e Mecanização agrícola, Senhor Denílson Augusto do Nascimento para 
providências quanto à limpeza ou o aterro da estrada do Bairro Rural Prata de Cima que dá 
acesso ao local denominado “Fundão”. O vereador relatou que existe um abaixo assinado 
dos moradores que usam a estrada e que este documento pode ser anexado ao 
requerimento. Com relação ao horário para elaboração de ofícios e requerimentos a 
vereadora Maria Aparecida de Queiroz sugeriu que o Presidente que reavaliasse o horário 
visto que alguns vereadores não tem tempo de chegar antes do horário estabelecido. O 
Presidente disse que vai analisar a sugestão.  Após o vereador Francisco Ronivaldo 
Rodrigues comentou que o médico do PSF nem sempre realiza as consultas do Bairro 
Rural Chapadão na data agendada, e solicitou requerimento a Senhora Vivian Pimenta 
para que fixe uma data de visita do médico ao referido Bairro e que junto ao médico esteja 
uma agente de saúde para melhor organização das consultas e das fichas.  Não havendo 
matérias a serem discutidas no grande expediente, foi instalada a ORDEM DO DIA com a 
seguinte pauta: Discussão e votação em segundo turno do Projeto de Lei nº 25 que Dispõe 
sobre a delimitação do Perímetro Urbano aprovado por unanimidade em segunda votação. 
Discussão e votação em segundo turno do Projeto de Lei nº 26 de 08 de setembro de 2010 
que Reconhece a Associação Comercial e Empresarial de Fortaleza de Minas – ACEF 
como entidade de utilidade pública aprovado por unanimidade em segunda votação. 
Discussão e votação do Projeto de Lei nº 24 de 29 de julho de 2010 que Dispõe sobre a 
criação do Programa Municipal de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino de 
Fortaleza de Minas e dá outras providências, o qual após liberado pelas Comissões 
Permanentes da Câmara foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Discussão e 
votação dos requerimentos apresentados nesta reunião sendo todos aprovados por 
unanimidade. Inscrita para fazer uso da palavra a vereadora Maria Aparecida de Queiroz 
apresentou dúvidas quanto ao Projeto de Lei nº 24 de 29 de julho de 2010, as quais foram 
esclarecidas pelo Presidente da Câmara. Em seguida o vereador Ricardo da Silveira 
comentou que o correto seria verificar o custo para a execução do referido Projeto e o 
vereador Jurubel Honorato Reis esclareceu que o valor pago pelo botijão é um só, depois 
faz apenas reposição do semêm. O Presidente esclareceu que a execução desse Projeto 
vai melhorar a qualidade do gado leiteiro do Município de Fortaleza de Minas. O vereador 



Fernando Pereira da Silva relatou que deve haver fiscalização da execução do Projeto para 
que não ocorra o fato de algum produtor trazer o gado para Fortaleza inseminar e após 
levar de volta para seu local de origem. O vereador Ricardo da Silveira relatou que o 
dinheiro usado para desenvolver esse Projeto poderia ser usado na saúde, por exemplo. O 
vereador Wilson sugeriu iniciar o Projeto com poucos botijões e caso seja bem aceito 
aumente a quantidade de botijões. O vereador Welington dos Reis dos Santos disse que 
esse Projeto é um incentivo aos produtores rurais, porém, deve caminhar junto às 
Associações dos Bairros Rurais, ter uma pessoa responsável em cada Bairro e capacitação 
aos produtores para a melhor execução.  O vereador Fernando Pereira da Silva questionou 
se o médico veterinário do Município é capaz de acompanhar o Projeto. O Presidente 
esclareceu que caso o veterinário não administrar bem o referido Projeto, o Prefeito tomará 
as providências para o funcionamento do mesmo. Após o vereador Fernando Pereira da 
Silva comentou a carência de veículo no Setor de Agricultura e Pecuária, relatou que já 
aconteceu de alguns produtores rurais não serem atendidos por falta de veículo, visto que 
nem sempre há veículo disponível no pátio municipal. O Plenário concordou em elaborar 
requerimento ao Executivo solicitando a aquisição de um veículo para o referido setor. Em 
seguida o vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues questionou a falta de um veículo para o 
Conselho Tutelar e relatou que às vezes as conselheiras não conseguem fazer seus 
atendimentos no memento em que são chamadas por falta de veículo. O Plenário 
concordou em elaborar requerimento com a referida solicitação seja por meio de convênio 
ou até mesmo através da Prefeitura. Presente na reunião a Senhora Veralena relatou que 
na rua onde sua mãe reside o atendimento domiciliar do médico do PSF não está sendo 
feito e que as agentes de saúde fazem as visitas de vez em quando. Disse que antes da 
mudança de médico as visitas domiciliares eram realizadas. A Senhora Veralena solicitou 
apoio dos vereadores para que olhem pela área da saúde de Fortaleza de Minas, pois, 
segundo ela está péssima.  Também presente na reunião o Senhor Adriano relatou que 
outro dia estava em Passos esperando carona para Fortaleza e no mesmo local estavam 
outras pessoas com o mesmo propósito, após alguns instantes o ônibus escolar deu carona 
para todos, exceto para ele. Relatou que essas pessoas que esperavam carona não eram 
estudantes, disse ainda que isso já aconteceu também com outros veículos da Prefeitura e 
questionou a existência de lei que proíbe os esses veículos de dar caronas. O Presidente 
relatou que isso não pode acontecer, pois, ou dá carona para todos ou para ninguém, disse 
ainda que a Câmara está aqui para ajudar e tentar resolver. Após o Senhor Adriano relatou 
que outro dia o motorista do ônibus que transporta os alunos para a escola, fechou a porta 
do veículo não permitindo que sua filha entrasse, falou ainda sobre funcionários da 
Prefeitura que não são autorizados mais dirigem os veículos da mesma. O Plenário então 
concordou em elaborar Ofício direto ao Senhor Ivair Bernardes Chefe dos Transportes com 
cópia ao Executivo para solicitar resolução do problema. Em seguida o vereador Fernando 
Pereira da Silva questionou Projeto aprovado que permitia o transporte de pessoas à Jacuí 
para resolver problemas no fórum, o vereador disse existem várias reclamações de que o 
transporte não está sendo feito. O vereador Wilson Pereira relatou que o veículo leva as 
pessoas uma vez por semana, porém, nem todas as datas das intimações coincidem com a 
ida do veículo.  Após o vereador Welington dos Reis dos Santos esclareceu ao vereador 
Francisco Ronivaldo Rodrigues dúvidas da reunião anterior sobre a questão de construção 
de guaritas no Bairro Chapadão. Presente na reunião a Senhora Neli Leão do Prado 
solicitou aos vereadores que analisassem a prestação de contas do exercício de 2008 para 
que não fosse cometida nenhuma injustiça, solicitou cópia do processo da referida 
prestação de contas. O Presidente informou a mesma que na terça – feira dia 14 de 
setembro ela receberia uma cópia de todo processo. Em seguida o Presidente convoca 
todos os vereadores para a terceira reunião ordinária mensal no dia vinte de setembro 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.  


