
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2009. As dezenove 

horas e trinta minutos do dia dezoito do mês de maio de 2009, realizou-se a primeira reunião 

extraordinária da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, em sua sede, situada na Avenida Pedro 

de Souza Freire, cento e sete, centro, Fortaleza de Minas/MG. Iniciada a reunião a Senhora Presidente 

solicita ao secretário da mesa que faça a chamada estando todos os vereadores presentes. Em seguida 

passou-se ao “PEQUENO EXPEDIENTE”. Foi realizada a leitura da Indicação nº. 01/2009 que 

solicita a presidente da Câmara que seja encaminhado ao Prefeito Municipal, Sr. Altair do Prado 

Silva a indicação nº. 01/2009, que tem como objetivo sugerir a celebração de convênios com 

farmácias para fornecimento de medicamentos aos servidores públicos municipais”. Leitura do 

Requerimento nº. 44/2009 endereçado a Superintendente Regional de Ensino, Srª. Lázara Idalina, o 

qual requer que seja informado a esta Casa Legislativa os motivos da não aprovação do 

funcionamento do Centro Educacional Infantil Professora Silvania Leão do Prado. Leitura do ofício 

nº. de autoria do que convida os vereadores para participarem na expoalfenas dia 20 de maio de 2009 

a partir das 21:00 horas.   Não havendo mais oradores inscritos para fazer o uso da palavra no 

pequeno expediente, a presidência instalou o “GRANDE EXPEDIENTE”, O vereador Fernando 

Pereira da Silva comentou que na estrada dos conrrades, mais conhecida como estrada da comunidade 

da cruz, foi instalado no exercício anterior, um tubo para passagem da água e que o mesmo está 

exposto prejudicando o tráfego na referida estrada. Disse também que há vários trechos em que a 

estrada se encontra em péssimas condições. Ao final da discussão o vereador faz requerimento verbal 

solicitando que o trecho em que foi instalado o tubo de passagem de água, seja cascalhado a fim de 

levantar o aterro visando cobrir o tubo que está exposto prejudicando os usuários e os produtores de 

leite daquela região que estão tendo que fazer um trajeto mais longo para levar o leite no ponto. 

Solicita também a manutenção da referida estrada que tem trechos cobertos de pedras que estão 

causando diversos prejuízos aos usuários da mesma, sendo relatado que o motor de um veículo foi 

fundido após colidir com as pedras que estão exposta na estrada. Em aparte o vereador Jurubel 

Honorato Reis disse que soube que o referido tubo irá ser retirado e substituído por uma ponte que 

será construída no local. O vereador Fernando Pereira da Silva disse que o problema não é só relativo 

ao tubo e que a estrada toda está em péssimas condições. Em seguida o vereador Francisco Ronivaldo 

Rodrigues que relatou que as agentes sanitárias do município o procurou e reclamaram que 

necessitam fazer inspeção no bairro rural chapadão pois tiveram denúncia que o local onde é prestado 



atendimento médico no referido bairro encontra-se em péssimas condições não havendo nem mesmo 

água para lavar as mãos e se as denúncias foram confirmadas que provavelmente iriam interditar o 

local mas que não têm como estarem indo aos bairros rurais visto que a vigilância sanitária não 

disponibiliza de um veículo pois o veículo que era usado foi retirado da vigilância sanitária. O 

vereador Wilson Pereira disse que o veículo que era usado pela Vigilância Sanitária foi cedido ao 

veterinário do município. Após o vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues fez requerimento verbal 

solicitando a construção e manutenção de mata-burros no bairro rural do chapadão em especial na 

matinha, manutenção na ponte localizada próxima a propriedade do Chico Timótio, bem como, a 

manutenção nas estradas do referido bairro. Dando continuidade a Senhora Presidente confirmou a 

todos os vereadores da realização da audiência pública que será realizada no dia 25 de maio de 2009, 

às dezenove horas na sede da Câmara Municipal. Dando Continuidade o vereador Márcio Domingues 

Andrade solicitou que o executivo fosse comunicado oficialmente sobre a péssima situação das 

estradas que levam as propriedades dos senhores José Francisco, Milton Passa Quatro as quais estão 

sem condições de trafegar. Não havendo mais oradores inscritos para fazer o uso da palavra foi 

encerrado o Grande Expediente, passando para a “ORDEM DO DIA” com a seguinte pauta: 

Discussão e votação do Projeto de Lei nº. 10/2009 que “Dispõe sobre a revisão dos vencimentos dos 

servidores públicos municipais” o qual após liberado pelas comissões foi colocado em segunda 

votação e aprovado por unanimidade. Discussão e Votação do Projeto de Lei nº. 11/2009 que “Dispõe 

sobre a revisão dos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal, o qual após liberado 

pelas comissões foi colocado em segunda votação e aprovado por unanimidade. Discussão e 

aprovação da Indicação nº. 01/2009 que sugere ao executivo a celebração de convênios com 

farmácias para fornecimento de medicamentos aos servidores públicos municipais”. Requerimento nº. 

44/2009 endereçado a Superintendente Regional de Ensino, Srª. Lázara Idalina, o qual requer que seja 

informado a esta Casa Legislativa os motivos da não aprovação do funcionamento do Centro 

Educacional Infantil Professora Silvania Leão do Prado. Requerimento nº. 45/2009 de autoria do 

vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues que solicita a manutenção das estradas do bairro rural do 

chapadão, bem como a construção e manutenção de mata-burros e pontes do bairro rural 

especialmente os localizados na matinha, visto a necessidade dos mesmos. 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.  



 


