
Ata da terceira reunião ordinária do mês de março de dois mil e dez.Às dezenove horas 
do dia quinze de março 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 
terceira 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 
da reunião anterior a qual após algumas ressalvas foi aprovada por unanimidade. Após 
foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura do Projeto de 
Lei nº 08/2010 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, o qual foi encaminhado para as comissões 
permanentes da Câmara. Leitura 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 de autoria da Vereadora Maria Aparecida de Queiroz, o qual foi encaminhado 
para as comissões. Leitura do Projeto de Lei nº 10/2010 Altera denominação da Rua 
Prefeito João Francisco da Silva que volta a denominar-se 30 de Dezembro de autoria 
da Vereadora Maria Aparecida de Queiroz, o qual foi encaminhado para as comissões. 
Leitura do Projeto de Lei nº 11/2010 Altera a denominação da Rua João Domingues de 
Queiroz que volta a denominar-se Rua Mococa de autoria da Vereadora Maria 
Aparecida de Queiroz o qual foi encaminhado para as comissões. Leitura do Projeto de 
Lei nº 12/2010 Altera a denominação da Rua José Vieira de Andrade que volta a 
denominar-se Rua São João de autoria da Vereadora Maria Aparecida de Queiroz o qual 
foi encaminhado para as comissões. Leitura do Projeto de Lei nº 13/2010 Disciplina 
alteração de nome de logradouros públicos e próprios municipais e dá outras 
providências o qual foi encaminhado para as comissões permanentes da Câmara. Leitura 
do Ofício nº 36/2010 em resposta ao Requerimento nº 04/2010 de autoria do Vereador 
Fernando Pereira da Silva. Leitura do pedido de providências de autoria do Sr. Valdir 
Cristiano Rosa. Leitura do ofício da Ameg para participar da 128º Assembléia Geral. O 
Presidente informa que foi feita cotação para aquisição das carteiras para os Vereadores. 
Informou ainda sobre a reunião que acontecerá na sede da Câmara na sexta-feira dia 
dezenove de março às quinze horas juntamente com o Prefeito e o Sr. Abib, responsável 
em repassar informações relacionadas ao Projeto de Internet Gratuita. Não havendo 
mais matérias a serem lidas no pequeno expediente a presidência instalou o GRANDE 
EXPEDIENTE. Em relação ao Projeto de Lei nº 08/2010 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, o 
Presidente comentou que poderia diminuir a quantidade de parcelas para que o Prefeito 
que fizer o financiamento, pague no período de seu mandato. Após o Vereador Jurubel 
Honorato Reis disse que em relação aos Projetos de Leis nºs 09, 10, 11 e 12/2010, as 
comissões deveriam analisar visto que quando foram aprovados, antes, tiveram que ser 
analisados pelas mesmas e o Vereador Wilson Pereira comentou que concorda com o 
Vereador Jurubel Honorato Reis. Após o Sr. Valdir Cristiano Rosa pediu a palavra e fez 
comentários sobre a notificação recebida por ele, feita pelo Chefe do Setor de 
Agricultura e Pecuária do Município, Sr. Agnaldo dos Reis Pimenta, notificação esta, 
determinando que o Sr. Valdir Cristiano Rosa retirasse alguns animais que se 
encontravam dentro do Parque de Exposições no prazo de quarenta e oito horas. O Sr. 



Valdir Cristiano Rosa relatou ainda que foi ameaçado de agressão física, humilhado, 
descriminado e que sofreu perseguição política, então o Sr. Valdir pediu  providências  e 
disse que se ele está errado os outros cidadãos que colocam animais no local também 
estão. Comentou ainda que o Sr. Agnaldo disse que iria notificar os demais 
proprietários, porém ainda não notificou. O Sr. Valdir Cristiano Rosa relatou que ou 
deveria ser para todos ou para ninguém e disse há perseguição política contra ele e que 
só não vê quem não quer que os veículos da Prefeitura fazem serviços particulares nos 
finais de semana para várias pessoas. O Presidente comentou que ou sede o espaço para 
todos ou não sede para ninguém. O Presidente solicitou ofício pedindo informações 
sobre a maneira mais correta de utilização do espaço e se o correto seria uma permissão 
de uso do espaço do parque de exposições. A Vereadora Maria Aparecida de Queiroz 
relatou que concorda com o Sr. Valdir ou é para todos ou para ninguém. Após o 
Vereador Wilson Pereira comentou que não deveria ceder o espaço para ninguém e 
sugeriu que fosse feita carteirinha para os participantes das festas realizadas no parque 
de exposições e até mesmo criassem um sindicato para melhor organização.  Em 
seguida o Vereador Fernando Pereira da Silva relatou que as piscinas estão em más 
condições, pois outro dia o zelador improvisou e puxou energia para o funcionamento 
de uma das piscinas. Com relação às carteirinhas, o Vereador Fernando Pereira da Silva 
disse que várias pessoas que não as tem, nadam no local. Relatou ainda que várias 
crianças e adolescentes vão para o local sem autorização dos pais, podendo ocorrer 
algum acidente, pois o vigia que foi designado para o local disse a ele que não sabe 
nadar. Após o Vereador Fernando Pereira da Silva fez requerimento verbal solicitando a 
substituição do vigia e providências rápidas para a reforma das piscinas. O Vereador 
José Ricardo Pereira comentou que as providências já estão sendo tomadas e o Vereador 
Fernando Pereira da Silva disse que o setor de compras da prefeitura às vezes demora a 
fazer cotação e por isso demora a começar ou concluir os trabalhos. Após o Presidente 
comentou sobre a reunião com o Sr. Abib para esclarecimentos sobre a internet gratuita. 
Vários vereadores questionaram o horário da reunião relatando que talvez não pudessem 
estar presentes. Após a Vereadora Maria Aparecida de Queiroz relatou ao Presidente 
que como essa reunião seria de extrema importância e pelo fato de o assunto da reunião 
ser um assunto que iniciou devido a uma indicação feita pela mesma, o horário de 
agendamento dessa reunião e das demais que vierem acontecer que forem agendadas 
pela Câmara que possa ter participação de pelo menos a maioria dos vereadores, porém 
ao final da discussão, o Presidente determinou que a reunião continuasse agendada para 
dia dezenove de março às quinze horas na sede da Câmara Municipal. Em seguida o 
Vereador Fernando Pereira da Silva questionou ao Presidente qual motivo os 
requerimentos não poderiam ser elaborados pelo procurador jurídico da Câmara uma 
vez que ele é advogado de todos os vereadores, perguntou ainda se a regra valia apenas 
para ele ou se era também para os demais vereadores. O Presidente esclareceu que é 
para todos os vereadores e determinou aos funcionários presentes que a ordem fosse 
cumprida. Em seguida o Vereador Fernando Pereira da Silva disse ao Presidente que foi 
agredido por ele no início da reunião quando o Presidente pediu a ele que calasse a boca 
porque ainda não havia aberto o grande expediente, então o Presidente perguntou a 
todos os presentes se ele havia agredido o Vereador Fernando Pereira da Silva e 
ninguém se manifestou.  Após o Vereador Jurubel Honorato Reis relatou sobre a 
reunião realizada da Câmara Municipal na sexta – feira dia doze de março, disse que a 



comissão havia decidido em fazer um almoço beneficente em prol do Hospital do 
Câncer no dia nove de maio, porém vão remarcar, pois, dia nove será dia das mães. O 
Vereador Jurubel Honorato Reis ainda convidou todos os vereadores a pedido da Sra. 
Sílvia Borim para visitarem o stand da Votorantim Metais durante os dias de festa do 
parque de exposições de Passos-MG. Após o Vereador Fernando Pereira da Silva fez 
requerimento verbal ao Executivo solicitando iluminação na Praça São Miguel. O 
Vereador Fernando Pereira da Silva requereu ainda ao Executivo que verificassem a 
iluminação de toda cidade, para que trocassem as lâmpadas queimadas e verificasse 
qual motivo algumas lâmpadas da cidade estão acesas durante o dia. Após o Vereador 
Ricardo da Silveira fez requerimento verbal requerendo uma data prevista para 
cobertura da Quadra de Esportes da Escola Municipal Professora Alzira Álvares. Em 
seguida o Vereador Fernando Pereira da Silva fez requerimento verbal ao Executivo 
solicitando informações sobre o Clube do Cavalo como, por exemplo, quais os 
procedimentos adotados para o empréstimo do local. Não havendo mais matérias a 
serem discutidas no grande expediente, foi instalada a ORDEM DO DIA com a seguinte 
pauta: Discussão e Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião sendo todos 
aprovados por unanimidade. Após o Presidente convoca todos os vereadores para a 
primeira reunião ordinária do mês de abril no dia cinco às 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. 
 
 


