
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

FORTALEZA DE MINAS/MG. Aos seis dias do mês de abril de 2009, realizou-se a primeira 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 proceda 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. 04/2009 que Dispõe sobre abertura de 

crédito especial para cumprimento de Termo de Compromisso de Estágio e dá outras providencias, 

que encaminhado as Comissões da Câmara foi liberado para votação. Projeto de Lei nº. 05/2009 

Dispõe sobre extinção e criação de cargos comissionados a dá outras providências o qual ficou com 

as comissões permanentes. Leitura do ofício nº. 061/09 do executivo que encaminha os decretos 

regulamentares de leis. Leitura do ofício nº. 62/2009 do executivo que encaminha cópia do Termo de 

cessão de uso do Clube da Melhor Idade. Leitura do ofício 19/2009 do delegado de polícia, Sr. 

Erasmo Kennedy Machado que informa que está à disposição da Câmara para agendamento de 

audiência pública para debater sobre a segurança municipal. Leitura do ofício nº. 66/2009 em resposta 

a diversos requerimentos efetuados pelos vereadores. A presidente da Câmara informou que não era 

possível precisar quais os requerimentos foram respondidos, tendo em vista que o oficio encaminhado 

pelo prefeito não fazia menção específica aos requerimentos respondidos. Diversos vereadores 

manifestaram descontentamento com a forma com que os requerimentos foram respondidos e 

solicitaram que fosse oficiado o prefeito municipal para que ao responder os requerimentos da 

Câmara identificasse cada um com número de origem.  Inscrita para fazer uso da palavra a Presidente 

da Câmara, vereadora Maria Aparecida de Queiroz que informou aos demais vereadores que na 

legislatura anterior a estrutura administrativa do município foi tema de amplo debate, sendo objeto de 

ação de inconstitucionalidade contra a Câmara que impediu a aprovação de um número excessivo de 

cargos comissionados, concluindo que não se sentia a vontade para votar de modo contrário ao que 

havia feito em passado recente. A presidente disse ainda que no ofício respondendo aos 

requerimentos lido anteriormente o senhor prefeito justificou a não realização de algumas obras em 

face da crise econômica e de uma suposta queda na arrecadação do município. O vereador Fernando 

Pereira da Silva disse que haverá um aumento de noventa mil na folha de pagamento. O vereador 

Wilson Pereira disse que os servidores públicos não estão fazendo horas extras. A medida visa a 

redução de custos e, portanto,  não se justifica a criação de mais cargos. O vereador Fernando Pereira 



justificou que existem hoje dez linhas e dez motoristas, mas que no período noturno são mais cinco 

linhas sendo esse o motivo das horas extras. O vereador Fernando Pereira sugeriu que ao invés de 

criar mais cargos comissionados seria melhor aumentar as vagas do concurso público. O vereador 

Márcio Domingues Andrade abordou o teor do decreto que regulamenta a concessão de bolsa de 

estudos,  comentando que em relação à porcentagem de 60 % de presença exigida no decreto deveria 

ser revista para os estudantes que trabalham na mineradora Votorantim Metais e seguem o regime de 

turnos de revezamento, visto que vários não conseguem atingir esta porcentagem em razão do  

trabalho.  O vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues disse que no bairro rural do chapadão têm mais 

ou menos cinco pessoas que perderam o beneficio da bolsa de estudos, pois ficam na cidade de São 

Sebastião do Paraíso durante a semana por não ser possível estudarem na cidade e voltarem para o 

bairro rural, tendo em vista que o horário não coincide, mas que referidas pessoas tem residência, 

foram nascidas e criadas no bairro rural. Disse ainda que ter recebido informações de que algumas 

pessoas não residentes no município de Fortaleza de Minas são beneficiadas com bolsa de estudos e 

que apresentaria requerimento verbal solicitando da Assistente Social relação dos beneficiados com 

bolsas.  Após o vereador Fernando Pereira da Silva relatou que foi procurado por um pai de uma 

estudante que mora na zona rural e estuda em Passos. Informou que o mesmo reclamou que a filha 

estuda de manhã e quando chega a Fortaleza de Minas, não tem veículo para leva-la para zona rural. 

O vereador Wilson Pereira disse que conhece o caso e esclareceu que a estudante chega por volta das 

13:00 da tarde e que o veículo escolar sai as 11:30 para levar os alunos da zona rural, que realmente 

fica difícil disponibilizar um veículo para levar somente uma pessoa, que o ideal é que a estudante 

aguarde o próximo veículo que sai a tarde. O vereador Fernando Pereira da Silva relatou que estão 

sendo enviados veículos para transporte de alunos residentes em outros municípios e que a lei tem 

que valer pra todos. Foi esclarecido pelo vereador Wilson Pereira que foi realizado convênio com 

alguns municípios o que permite o referido transporte. O vereador José Ricardo disse que o município 

de Jacuí busca alunos no município de Fortaleza de Minas, sendo esta uma questão de boa 

vizinhança. Após a vereadora Maria Aparecida de Queiroz disse que em relação à resposta enviada 

pelo executivo pelo não funcionamento da creche municipal não entende porque seria necessária a 

adaptação da creche, tendo em vista que a construção foi denominada centro educacional. Esclareceu 

que por determinação legal todas as creches terão que se adequar e receber a denominação de Centro 

Educacional, responsável também pela educação infantil. O vereador Marcio Domingues Andrade 

disse que foram vários anos de estudos para a construção da creche e que agora que a mesma foi 



para fazer o uso da palavra no pequeno expediente, a presidência instalou o “GRANDE 

EXPEDIENTE”, passando a palavra aos oradores inscritos: A Presidente da Câmara, vereadora Maria 

Aparecida de Queiroz para relatar que recebeu denúncia que o Clube do Cavalo instalado no Parque 

de Exposições, está servindo como ponto de drogas e como motel, disse que a vizinhança está 

realmente incomodada com tal fato. Em aparte o vereador Marcio Domingues Andrade para dizer que 

também já recebeu este tipo de denúncia logo no começo do ano e que procurou o Senhor Prefeito 

que ficou de tomar as providências cabíveis. Após o vereador Fernando Pereira da Silva para dizer 

que encaminhou ofício ao executivo e ao departamento de máquinas e agricultura sobre a situação de 

veículo escolar que está descendo a estrada da serra do catuaí, disse que solicitou providências dos 

setores competentes por diversas vezes, falou ainda que em conversa com o condutor do veículo o 

mesmo disse que esta fazendo o referido percurso tendo em vista que a estrada principal esta em 

péssimas condições, relatou sobre a segurança dos alunos e do risco que o mesmo estão sujeitos. 

Após houve comentários sobre a situação técnica dos veículos da prefeitura, foi relatado que vários 

veículos da prefeitura não estão devidamente adequados para transitarem. Após os debates foi tirado 

um posicionamento de solicitar do executivo informações sobre os procedimentos licitatórios do 

transporte escolar e das condições de manutenção dos veículos do município, notificando o prefeito 

da responsabilidade pelo acontecimento de qualquer dano aos estudantes ou servidores.  Não havendo 

mais oradores inscritos para fazer o uso da palavra foi encerrado o Grande Expediente, passando-se 

para o Ordem do Dia com a seguinte pauta: Votação do Projeto de Lei nº. 04/2009 que Dispõe sobre 

abertura de crédito especial para cumprimento de Termo de Compromisso de Estágio e dá outras 

providencias, o qual após liberado pelas comissões foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade. Votação dos seguintes Requerimentos: nº. 31/2009 de autoria do vereador Francisco 

Ronivaldo Rodrigues, solicitando da assistente social a relação dos alunos contemplados com bolsas 

de estudos. Requerimento nº. 32/2009 de autoria de todos os vereadores, solicitando do executivo 

informações sobre os procedimentos licitatórios do transporte escolar, notificando o prefeito da 

responsabilidade pelo acontecimento de qualquer dano aos estudantes. Requerimento nº. 33 de autoria 

de todos os vereadores solicitando do executivo, informações sobre o estado de conservação e 

manutenção dos veículos do município, notificando o prefeito da responsabilidade pelo 

acontecimento de qualquer dano aos servidores.  Não havendo matéria para ser tratada na ordem do 

dia foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que após lida e aprovada será 

assinada pelos vereadores presentes.  


