
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

FORTALEZA DE MINAS/MG. Às dezenove horas do dia dezessete do mês de agosto de 

2009, realizou-se a terceira 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”. Não havendo 

matérias a serem apresentadas no pequeno expediente, a presidência instalou o “GRANDE 

EXPEDIENTE”, passando a palavra aos oradores inscritos. O vereador Wilson Pereira se 

manifestou sobre fato ocorrido no dia 14 de agosto, sexta-feira, em que foi levado para 

prestar depoimento na Delegacia de Passos, sendo em seguida liberado. Disse aos 

vereadores que se dirigia para uma cidade de Goiás, onde iria pescar. Viajava na 

companhia de Reginaldo Leão, proprietário do caminhão, que carregava consigo 

equipamentos de pesca e munição, que sequer era de seu conhecimento. Informou que 

Reginaldo foi preso em flagrante em virtude de portar munição. Justificou ao repórter da 

EPTV, presente na reunião, que não havia falado com a imprensa até aquele momento 

porque entendeu que devia se justificar primeiramente com os colegas vereadores. 

Esclareceu que não matou o animal que aparece nas cenas de uma caçada exibida pela 

imprensa. Ao final, pediu desculpas aos vereadores pelo erro cometido, afirmando que 

arcaria com as possíveis punições. Após foram realizados os seguintes requerimentos 

verbais: Requerimento nº. 76/09 de autoria do vereador Márcio Domingues Andrade que 

requer seja realizada manutenção dos equipamentos da academia pública, requer também 

que a referida academia funcione aos sábados até o 12:00; Requerimento nº. 77/09 de 

autoria do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues  que requer a reforma do posto de 

atendimento odontológico no bairro rural do chapadão, tendo em vista dar atendimento aos 

moradores no próprio bairro rural, para que os mesmo não precisem de deslocarem até a 

cidade; Requerimento nº. 78/09 de autoria da Presidente da Câmara, vereadora Maria 

Aparecida de Queiroz, que requerer que o Executivo envie Projeto de Lei dispondo sobre 

desmembramento de terreno para abertura e registro de rua em lote localizado na Rua 

Ferreira Muniz de propriedade do Sr. Sebastião Arriel dos Reis, tendo em vista solicitação 

realizada na Câmara Municipal. Dando continuidade a reunião foi realizada a leitura do 

ofício nº. 064/09 da Gerencia Regional da Saúde de Passos, acompanhado de resultado de 



Chapadão, para avaliar a água utilizada na referida escola; os principais pontos relatados 

foram os seguintes: 1. que foi constatado que a prefeitura instalou um tanque em uma 

captação de água em um local próximo a escola e que uma bomba levaria a água para 

escola, e para beber, a prefeitura já estava disponibilizando galão de água potável; 2. que 

foi realizada reunião com a Secretaria Municipal de Saúde, com administrador da prefeitura 

e técnicas da vigilância sanitária, sendo acordado que a COPASA fará análise desta água 

na captação imediatamente e depois quando a bomba já estiver funcionando no 

reservatório da escola; 3. caso o resultado seja favorável terão que analisar se esta solução 

será temporária ou provisória, mesmo porque a quantidade de água da captação talvez não 

seja suficiente para abastecer a escola o ano todo; 4. não sendo o resultado favorável a 

prefeitura municipal terá que tomar outras providências cabíveis; 5. que e inviável que se 

abasteça o reservatório com água trazida por trator com taque, que supostamente estaria 

sendo utilizado também para desentupir esgoto sanitário; 6. por fim sobre a possibilidade, 

se necessário, de levar os alunos para terem aulas na escola da zona urbana. Em seguida 

alguns contratados do Projeto de Estruturação e Fortalecimento das Ações de Vigilância 

em Saúde e Atenção Básica, fizeram o uso da palavra e manifestaram insatisfação com 

suposta crítica realizada em reuniões anteriores pelo vereador Fernando Pereira da Silva, 

que teria dito que os mesmos não teriam moral para trabalharem no Projeto. O vereador 

Fernando Pereira da Silva relatou que em momento algum disse que os mesmos não 

tinham moral, justificou que realmente foi questionado e realizado requerimento ao 

executivo para que fosse informado qual fora a forma utilizada para seleção e contratação 

dos mesmos, relatou ainda que o que comentou em reunião e que alguns dos contratados 

foram vistos alcoolizados pedindo cerveja a cidadãos que passavam na rua, e que seria 

ideal que os mesmos recebessem acompanhamento psicológico antes de iniciarem o 

trabalho no referido programa, disse que tudo estava transcrito em ata e a disposição de 

quem queira avaliar. 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 dos Requerimentos de nº. 76, 77, 78, apresentados nesta 

reunião sendo todos aprovados por unanimidade. Após a Senhora Presidente convoca os 

senhores vereadores para a primeira reunião ordinária da câmara do mês de setembro que 

se realizará no dia 08 de setembro de 2009, as 19:00 em virtude do feriado do dia 07 de 

setembro de 2009. Não havendo nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para constar 


