
Às 19:00 horas do dia 16 de maio de 2011, na sede da Câmara Municipal, situada a 

Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas, ocorreu a terceira 

reunião ordinária mensal. Aberta a sessão foi realizada a chamada de presença, estando 

todos os vereadores presentes.  Após foi lida a ata da reunião anterior a qual após 

ressalvas foi aprovada por unanimidade. Após foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE 

com a seguinte pauta: Leitura do Projeto de Lei nº 06/2011 que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal, a alienar mediante venda, imóvel de propriedade do Município 

através de procedimento licitatório, conforme especifica” o qual foi encaminhado as 

comissões. Em seguida instalou-se o GRANDE EXPEDIENTE. O vereador Fernando 

Pereira disse que foi procurado pelo Sr. Jair Vilela que afirmou que as ramificações de 

estradas estão sendo feitas. O vereador disse que as ramificações no Bairro Perobas 

estão sendo feitas para alguns, e após algumas discussões, o Presidente informou que a 

máquina irá começar a manutenção nas ramificações na próxima segunda – feira. O 

vereador comentou ainda sobre a van escolar que caiu no mata-burro e em aparte o 

vereador Márcio Andrade disse que esse problema é sério porque a viga está quebrada, 

mas que o Chefe Geral do Pátio ficou de arrumá-lo. Após o vereador Fernando 

questionou sobre a legalidade da construção de barragem no Morro do Ferro; sobre o 

envio de materiais para o local e dos motivos de não haver responsável do setor de 

engenharia participando da construção, sendo respondido pelo Presidente que há Projeto 

para a referida construção o qual beneficia dezesseis famílias estando tudo dentro da 

legalidade e que em relação a não haver responsável participando da construção, 

esclareceu que ninguém queria assumir por medo de haver conseqüências com chuvas 

futuras, visto que havia sido sugerido pelos engenheiros que a fundação fosse de 

ferragem, mas não houve condições. Após o vereador Fernando questionou sobre 

cascalhamento da estrada do Morro do Níquel, o Presidente informou que foi feito acordo 

entre a prefeitura e a Votorantim Metais, sendo que a prefeitura cederá a patrol e a VM o 

carregamento e os caminhões para o transporte. Em seguida o Presidente informou ao 

Plenário sobre o Projeto para implantação de escola de futebol do Cruzeiro no município 

que graças a diversos patrocínios está dando certo, disse que a prefeitura repassará 

verba mensal no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) e que entre os demais 

patrocinadores está a Runeque e o mercado Zé Maria que custearão outros materiais. 

Informou também sobre o Projeto de Capoeira que logo terá início e sobre o empenho do 

Sidney Coordenador do esporte, no desenvolvimento dos projetos, que tem objetivo de 



tirar crianças e adolescentes dos problemas existentes nas ruas. O presidente informou 

que será agendada nova data para Audiência Pública para discussão da LDO. Após 

diversos comentários foram solicitados os seguintes REQUERIMENTOS: Vereador 

Francisco Ronivaldo: requer desentupimento do manilhamento das estradas do Bairro 

Chapadão e manutenção da estrada de acesso ao Sítio da Sra. Dalva e da estrada de 

acesso a sítio do Sr. Vicente Ferreira da Silva. Vereador Fernando Pereira: requer 

manutenção na descida da estrada da serra da Fazenda Eufúzia no Chapadão. Requer 

informações sobre o destino dos canos adquiridos para a canalização do córrego Quim 

Brito, visto que eram vinte canos e hoje há dezoito. Em aparte a vereadora Cida Queiroz 

solicitou que constasse em ata que informou ao vereador que de acordo com o prefeito, o 

serviço de canalização começará na próxima segunda - feira. Não havendo mais matérias 

a serem discutidas no grande expediente, foi instalada a ORDEM DO DIA com a seguinte 

pauta: votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, sendo todos aprovados 

por unanimidade. O Presidente convoca para a primeira reunião ordinária do mês de 

junho a realizar-se no dia 06 às dezenove horas. 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. 


