
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

FORTALEZA DE MINAS/MG. Aos quatro dias do mês de maio do ano de 2009, realizou-se a 

primeira 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 foi aprovada por unanimidade. Após passou-se ao “PEQUENO 

EXPEDIENTE”. Foi realizada a leitura do Projeto de Lei nº. 08/2009 que “Autoriza abertura de 

crédito especial para pagamento de parcelamento junto ao instituto municipal de previdência dos 

servidores de Fortaleza de Minas – IMPRESFORT” que foi encaminhado as Comissões Permanentes 

da Câmara. Leitura do Projeto de Lei nº. 09/2009 que “Reconhece como entidade de utilidade pública 

a Associação Cantinho da Amizade” que foi encaminhado às comissões permanentes da Câmara. 

Leitura do oficio nº. 0877/2009 em resposta ao requerimento nº 31/2009 de autoria do vereador 

Francisco Ronivaldo Rodrigues, contendo relação dos beneficiados com bolsas de estudos. Não 

havendo oradores inscritos para discutirem as matérias apresentadas no pequeno expediente, a 

presidência instalou o “GRANDE EXPEDIENTE”, passando a palavra aos oradores inscritos: A 

presidente da Câmara Municipal para fazer requerimento verbal solicitando a manutenção dos meios 

fios da rua 1º de março. Após a presidente relatou que o Sr. Prefeito solicitou o  agendamento de  

reunião com os senhores vereadores, ficando definido a realização da mesma no dia 11 de maio de 

2009 as 16:00 horas na prefeitura municipal.  Em seguida a senhora presidente sugeriu, caso seja 

legal, a implantação de programa no município de coleta de medicamentos, sugerindo que os usuários 

encaminhassem as sobras de comprimidos à farmácia municipal para eventual distribuição a 

população. Após a senhora presidente abriu debate sobre a situação dos veículos pertencentes a 

municipalidade esclarecendo que conforme deliberado na reunião do dia 22 de abril de 2009 foi 

efetuado o convocação do Sr. Ivair Bernardes, Chefe do Setor de Transporte, que compareceu na 

reunião juntamente os senhores Danilo Junior de Oliveira, Chefe do Setor de Fazenda e 

Desenvolvimento Econômico e Marcelo Donizete Dias, chefe do setor de compras e suprimentos. Os 

representantes do município responderam aos questionamentos formulados pelos vereadores. Sendo 

que os principais pontos debatidos foram em relação ao estado de conservação dos veículos, possíveis 

irregularidades no processo licitatório de compra de peças automotivas, o cumprimento de contratos 

de transporte de estudantes e a contratação direta de transporte escolar sem procedimento licitatório 

para substituir kombis que estariam paradas. Ao final do debate os representantes do município 

justificaram que a falta de conservação de veículos se deve a prazos no processo de licitação de peças, 

sendo que houve a revogação de uma primeira licitação que teria sido por lote e que no dia seguinte a 



esta reunião seria concluída nova licitação; se comprometeram em exigir o cumprimento dos 

contratos de transporte escolar para que o serviço fosse prestado na forma estabelecida nas licitações 

e nos contratos; que regularizariam a contratação temporária de veículos escolares, obedecendo ao 

processo licitatório. Dando continuidade à reunião a senhora Presidente inicia discussão sobre o 

agendamento de audiência pública para apreciação do Projeto de Lei nº.06/2009 que dispõe sobre as 

diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para 2010, ficando definido que será realizada no dia 

25 de maio de 2009 as 19:00 horas, e solicitou a secretária administrativa da Câmara que fosse 

encaminhados convites as todas as entidades e a população em geral juntamente com cópia do projeto 

de lei para apresentação de sugestões de emendas. Em seguida o vereador Ricardo da Silveira faz 

requerimento verbal solicitando o agendamento de reunião com o Senhor Prefeito e os representantes 

das entidades beneficiadas com subvenções sociais. 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: Votação do Projeto de Lei nº. 06/2009 que Dispõe sobre a criação do Conselho 

Municipal Antidrogas e dá outras providências o qual após liberado pelas comissões foi colocado em 

1º primeira votação e aprovado por unanimidade. Discussão e Votação do Projeto de Lei nº. 09/2009 

que reconhece com entidade de utilidade pública a Associação Cantinho da Amizade, o qual após 

liberado pelas comissões foi colocado em 1º primeira votação e aprovado por unanimidade. Votação 

do Requerimento nº. 42/2009 de autoria da vereadora Maria Aparecida de Queiroz que solicita a 

construção e manutenção dos meios-fios da rua 1º de março. Aprovado. Votação do Requerimento nº 

43/2009 de autoria do vereador Ricardo da Silveira que solicita o agendamento de reunião entre o 

Senhor Prefeito e os representantes das entidades do município. Aprovado.  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.  

 


