
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

FORTALEZA DE MINAS/MG. Às dezenove horas do dia quatorze do mês de setembro de 2009, 

realizou-se a segunda reunião ordinária mensal 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 após algumas ressalvas foi aprovada por 

unanimidade. Após passou-se ao “PEQUENO EXPEDIENTE” com a seguinte pauta: Leitura do 

Projeto de Lei nº. 26/2009 que Dispõe sobre extinção e criação de cargo e dá outras providências, o 

qual após a leitura foi encaminhado às comissões. Leitura do ofício de autoria Sr. Evair Messias 

Pereira, que solicita do legislativo providências no sentido de que seja verificado e apurado junto ao 

executivo municipal de que forma o espaço público, parque de exposição municipal, foi liberado para 

que no dia 06/09/2009 pudesse ter ocorrido o evento encontro de som automotivo, organizado por 

particulares que supostamente obtiveram vantagens financeiras com vendas de ingressos e bebidas, o 

que é proibido por lei. Leitura do convite de autoria da Associação Comercial e Industrial de Passos e 

a Comercial Mineira de Papeis Ltda., que convidam os senhores vereadores para participarem da 

reunião “Reciclagem e meio ambiente, a responsabilidade da empresa para com seus resíduos”, a 

realizar-se a 19h30m do dia 24 de setembro de 2009, na sala de reuniões ACIP em Passos-MG. 

Inscrito para fazer o uso da palavra o vereador Fernando Pereira da Silva disse que em relação à 

denúncia apresentada pelo senhor Evair complementou que o denunciante relatou que se não forem 

tomadas as devidas providências, que o mesmo irá apresentar denúncia junto ao Ministério Público. 

Não havendo mais oradores inscritos no pequeno expediente, a presidência instalou o “GRANDE 

EXPEDIENTE”. O vereador Fernando Pereira da Silva usou da palavra para retificar denúncia 

apresentada por ele em reunião anterior, relativa ao mau atendimento dado pela Assistente Social do 

Hospital Municipal Srª. Liliam Resende Leite. Disse que se trata de denúncia feita pela jovem 

Daniela que o procurou e lhe disse que sua mãe teria sido maltratada ao procurar a Assistente Social 

para solicitar cirurgia de redução de seios que estão causando problemas na coluna da mesma. O 

vereador relatou que após ter apresentado o tema em plenário, soube da mãe da jovem que a 

informação dada por ela não procedia, e que ao contrário do que foi dito, foi muito bem recebida pela 

assistente social, Srª. Liliam Resende Leite. O vereador se desculpou e retirou a referida denúncia. 

Questionado pelo vereador Wilson Pereira se a denúncia relativa à senhora Margarida permanecia o 

mesmo respondeu que sim. Em seguida o vereador Ricardo da Silveira faz requerimento verbal 



vereador Jurubel Honorato Reis faz requerimento verbal solicitando que seja realizada a devida 

manutenção na ponte sobre o córrego Quim Brito, localizada no cruzamento entre a Avenida Otávia 

Augusta e Rua São Benedito, visando aumentar a vazão da água, tendo em vista que em períodos 

chuvosos o córrego transborda causando transtorno aos moradores vizinhos. O vereador Fernando 

Pereira da Silva disse que já fez requerimentos neste sentido e nunca obteve resposta. O vereador 

Wilson Pereira disse que no mandato passado a administração iniciou a referida manutenção, mas 

detectaram um problema com cabos de energia, sendo que a Cemig foi acionada para regularizar a 

situação, mas não vieram para concluir. O vereador Fernando Pereira da Silva, disse que tem 

conhecimento de que é necessário que uma equipe da Secretaria de Estado de Transporte e de Obras 

Públicas – SETOP faça uma avaliação e realize os serviços de engenharia no local, disse que no 

exercício passado a mesma foi acionada, mas não compareceu. Ao final o vereador Fernando sugeriu 

que fosse incluído ao requerimento do vereador Jurubel, que a SETOP fosse acionada para realizar o 

serviço necessário de engenharia. Dando continuidade à reunião a Presidente da Câmara, vereadora 

Maria Aparecida de Queiroz, faz requerimento verbal encaminhando denúncia apresentada pelo 

Senhor Evair Messias Pereira, solicitando sejam tomas as devidas providências, conforme a denúncia 

apresentada. Após a Presidente da Câmara Municipal iniciou discussão para o agendamento de 

audiência pública para apresentação e discussão do Plano Plurianual Anual – PPA, sendo que ao final 

foi definido pelo plenário a realização da mesma no dia 26 de outubro de 2009, as 19:00 na sede da 

Câmara Municipal. Após a Presidente relatou que gostaria de convidar a diretoria do Conselho 

Municipal de Assistência Social para participar da próxima reunião ordinária a fim de explanarem 

sobre o atual funcionamento do referido Conselho. Em seguida o vereador Fernando Pereira da Silva 

comentou que em recente reunião com o prefeito para discussão do funcionamento da creche, houve 

questionamentos sobre a demanda de crianças para o funcionamento da mesma, que foi inaugurada 

no mandato passado, não estando ainda em funcionamento, sendo que o prefeito sugeriu que fossem 

colhidas assinaturas de famílias com crianças até seis anos de idade para constatar se realmente há 

demanda, o vereador apresentou em plenário 62 (sessenta e duas assinaturas), disse que só colheu 

assinaturas em famílias com crianças abaixo de 6 (seis) anos de idade, e que em várias famílias há 

mais de uma criança com menos de seis anos de idade, disse que as assinaturas apresentadas são 

parciais e que ainda há muitas assinaturas para colher. Disse que é muito bom que o executivo faça 

parcerias com empresas como a Da Granja para incentivar o maior número de empregos aos cidadãos 

fortalezenses possíveis, mas que não adianta dar emprego e não colocar a creche para funcionar. O 



de famílias que desistiram ou nem se manifestaram por não ter onde deixar os filhos.  O vereador 

Márcio Domingues Andrade disse que procurou o executivo para saber quantas pessoas teriam sido 

contratadas pela empresa da granja, disse que foi informado que inicialmente foram disponibilizados 

cinqüenta (50) vagas e posteriormente foram liberadas mais trinta (30) vagas e que até agora estão 

contratados quarenta (40) pessoas e que ainda estão abertas quarenta (40) vagas. Houve 

questionamentos sobre a forma da contratação da empresa relativos à contratação de pessoas de mais 

idade, sendo debatido que realmente a empresa busca os mais jovens, tendo em vista vários fatores, 

foi relatado ainda que representantes da empresa desde o início estipularam que não haveria nenhuma 

interferência ou até mesmo indicação do município na contratação.   Dando continuidade o vereador 

Fernando Pereira da Silva relatou que gostaria de visitar algumas fábricas de costura que tem 

interesse em se instalar no município. A presidente disse que a idéia é muito boa, mas que não adiante 

dar passos longos, pois estavam com projeto de marcenaria junto a ADESFORT e tiveram muitas 

dificuldades para encontrar local. O vereador Wilson comentou que uma empresa de Jacuí se 

interessou em se instalar no município, mas que infelizmente não há ainda mão de obra especializada, 

suficiente no município. Ao final foi debatido que é necessário que os cursos de qualificação 

apresentem bons resultados e que continuem acontecendo e especializando mão de obra, bem como 

acelerar a estruturação de um Distrito Industrial.    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 do Projeto de Lei nº. 26/2009 que Dispõe sobre extinção e 

criação de cargo e dá outras providências” o qual após liberado pelas comissões foi colocado em 1º 

primeira votação e aprovado por unanimidade. Discussão e Votação dos requerimentos apresentados 

nesta reunião, os quais foram aprovados por unanimidade. 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.   

 


