
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2011. Às dezenove 

horas e trinta e cinco minutos do dia onze de julho de 2011, na sede da Câmara 

Municipal, situada a Avenida Pedro de Souza Freire, cento e sete, centro, Fortaleza de 

Minas, ocorreu a segunda reunião ordinária mensal. Aberta a sessão foi realizada a 

chamada de presença, estando todos os vereadores presentes.  Após foi realizada a 

leitura da ata da reunião anterior a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi 

instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura do Projeto de Lei nº 

08/11 que “Revoga a Lei Municipal nº 957/2010 Institui o atual auxílio alimentação aos 

servidores públicos da Câmara Municipal e dá outras providências”.  Leitura da Emenda 

Modificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 08/2011 de autoria do vereador Márcio Domingues 

Andrade. Leitura das Emendas aditiva nº 01, aditiva nº. 02, Modificativa nº 01, Modificativa 

nº 02 ao Projeto de Lei nº 05/2011 que Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da 

Lei Orçamentária para o ano de 2012 e dá outras providências. Não havendo mais 

matérias a serem lidas no pequeno expediente, foi instalado o GRANDE EXPEDIENTE. 

Presente na reunião o senhor Vanilton o qual fez o uso da palavra e solicitou aos 

vereadores apoio para o asfaltamento do trecho entre a Rua Oraida de Melo e a 

mercearia do Pedrinho, visto que esta solicitação já foi feita a três anos atrás. Solicitou 

ainda solução de vazamento de água na rua de sua residência, pois a mesma está sendo 

toda danificada. Em aparte a vereadora Cida Queiroz lembrou que a solicitação do 

asfaltamento já foi feita em nome da Câmara e o Presidente informou ainda que tanto no 

mandato passado quanto neste mandato já foi feita a referida solicitação e que já está 

contemplada nas leis orçamentárias inclusive na LDO de 2012. O Senhor Vanilton 

agradeceu a oportunidade e manifestou satisfação com o desempenho dos vereadores. 

Após, também presente na reunião o senhor Adriano o qual solicitou a palavra e relatou 

sobre o abandono com a limpeza pública, pois os garis não estão sendo vistos 

trabalhando nas ruas já há um bom tempo e que as ruas estão sendo limpas somente no 

centro e nas proximidades do centro. Após disse que soube de concessão de materiais de 

construção pela assistência social. Enfatizou que tem diversas pessoas que de fato 

necessitam deste beneficio, mas que sabe de algumas que não passam pelo serviço 

social e vão direto a prefeitura, pressionam e recebem os materiais. Disse que o benefício 

foi recusado a sua esposa, com a justificativa pelo serviço social de que ela não se 

enquadrava para o referido benefício. O Sr. Adriano disse não entender como sua família 

não se encaixa, visto que o mesmo é diarista e não é registrado. Ao final o mesmo 



manifestou bastante descontentamento com a atual administração. Dando continuidade 

foi dada a palavra ao Sr. Uberlai que relatou que a assistente social alega não estar 

fazendo cadastramento quando é procurada por cidadãos. Disse ainda que soube que o 

genro do senhor Álvaro Horta o qual trabalha na Votorantim Metais como operador está 

sendo beneficiado com a doação de materiais de construção, enquanto outros cidadãos 

que têm salário baixo não se enquadram no cadastro social, concluindo estar indignado e 

solicitou providencias aos vereadores quanto ao fato narrado ou caso contrário a partir do 

dia 15 de julho o mesmo colocaria matéria na folha da manhã e ainda representaria 

denuncia contra todos. Em aparte o vereador Roni questionou a data do fato sendo 

respondido que os materiais teriam sido entregues há pouco tempo. O vereador relatou 

que diversas famílias do chapadão procuraram o serviço social para fazer o 

cadastramento do referido benefício e receberam a informação do serviço social que não 

tinham previsão de quando se iniciariam os cadastros. Uberlai comentou que para ele não 

foi possível ser enquadrado e que a justificativa do serviço social para o recebimento do 

genro do senhor Álvaro dos referidos materiais e de que o mesmo tem um filho doente, 

mais que sabe de pessoas que precisam muito mais. Na oportunidade o senhor Uberlai 

relatou ainda que levou seu filho quatro vezes na mesma semana para o treino de futebol 

infantil sobre responsabilidade do Sr. Rogério e que o mesmo não se encontrava, 

reclamou e solicitou providencias sobre a falta de pontualidade do mesmo. Em aparte o 

vereador Roni fez a mesma reclamação. O Presidente informou aos senhores Uberlai e 

Adriano que todas as reivindicações trazidas a Câmara, os vereadores buscam resolver e 

levam as mesmas ao executivo, solicitando providências. Disse que as denúncias trazidas 

nesta reunião serão averiguadas e que os vereadores estão a disposição. Dando 

continuidade a reunião o vereador Fernando Pereira relatou ter presenciado o Sr. Tenório 

no almoxarifado da prefeitura enquanto voltava de outra sala com o Sr. Diego, e o Sr. 

Tenório dizia estar no local para buscar duas portas e um vitrô que havia ganhado e que 

não retirou os materiais pois o mesmo alegou não ter o lado da porta que precisava. O 

vereador solicitou informações à assistente social a qual informou que o mesmo não havia 

passado por laudo social, o vereador solicitou apoio dos demais vereadores para 

averiguação dos fatos por ele narrados. Em seguida o vereador Márcio Andrade fez os 

seguintes requerimentos: Requer sejam revistas as alterações ao Projeto de Lei de auxílio 

alimentação aos servidores da prefeitura municipal, contidas nas emendas de sua autoria, 

reprovadas na reunião passada, requer, portanto que o executivo envie à Câmara novo 



projeto de Lei com as referidas alterações, caso o procurador jurídico do município, 

entenda que as propostas apresentadas nas emendas sejam constitucionais, solicitou 

ainda que fosse anexado junto ao requerimento parecer jurídico da Câmara sobre a 

possibilidade de estender o auxílio alimentação aos conselheiros tutelares, pensionistas e 

inativos. 2. Requer a elaboração de programa para a construção de passeios visando 

melhoraria de passagens para pedestres, em razão de um senhor ter se acidentado no 

passeio. O vereador Ricardo da Silveira fez requerimento verbal solicitando o 

asfaltamento do trecho da Avenida Otávia Augusta, próximo a residência do vereador 

Fernando Pereira. Dando continuidade a reunião o vereador Fernando Pereira 

parabenizou e agradeceu ao executivo por solucionar o problema do mau cheiro do 

Córrego Quim Brito, informando que a canalização foi realizada. Após o senhor Diego 

disse que em relação ao problema com a limpeza pública, foi procurado por cidadãos que 

pediram vassouras e sacos de lixo para os mesmos varrerem as ruas. Disse que passou 

o assunto para o Oberdan que relatou que a metade dos garis estão em desvio de função. 

Em aparte o Presidente disse já ter ouvido outras reclamações e que o setor tem que 

justificar porque não está funcionando, visto que há vários servidores designados para a 

limpeza. O vereador Fernando Pereira disse que exerce suas funções no mesmo setor e 

que as vezes ajuda em outras funções, porém existem pessoas que estão desviadas de 

função há mais de três meses. A vereadora Cida Queiroz lembrou a todos que já 

enviaram ao executivo projeto de arborização que incluía a construção de passeios. 

Também presente a senhora Meire Viana sugeriu aos vereadores a confecção de boletim 

demonstrativo das proposições de cada vereador, por entender ser esta, uma forma de 

mostrar à população que a parte dos vereadores está sendo feita. O Presidente informou 

que há diversos lugares na zona rural que as vacas estão comendo lixo, pois não estão 

cabendo nos tambores. Disse que não culpa os servidores porque os mesmos não fazem 

horas extras e nem trabalham fins de semana e que a população está sendo prejudicada. 

O Presidente concluiu dizendo que a Câmara e SINDISFOR e o prefeito devem se unir 

para ver o setor que está mais agravado e buscar uma forma para resolução dos 

problemas, justificando que quando há problemas há a necessidade de providências. Não 

havendo mais assuntos a serem discutidos no grande expediente foi instalada a ORDEM 

DO DIA com a seguinte pauta: Votação das Emendas Aditivas nº 01 e 02, Emendas 

Modificativas nº 01 e 02 todas ao Projeto de Lei nº 05/2011, as quais foram aprovadas por 

unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 05/2011 que Dispõe sobre as 



diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para de 2012 e dá outras providências, 

o qual colocado em primeira votação foi aprovado por unanimidade. Votação da Emenda 

Modificativa nº 01 ao projeto de lei nº 08/11 a qual foi aprovada por cinco votos a três, 

sendo favoráveis a emenda os vereadores Ricardo da Silveira, Márcio Andrade, José 

Ricardo Pereira, Fernando Pereira e Francisco Ronivaldo; e contrários: os 

vereadores Jurubel Honorato, Welington dos Reis e Maria Aparecida de Queiroz. 

Discussão e votação do Projeto de Lei nº 08/2011 aprovado por unanimidade em primeira 

votação. O Projeto de Lei nº 02/11, e o Projeto de Lei nº. 06/11 permanecem com as 

comissões. Discussão e votação dos requerimentos apresentados nesta reunião sendo 

todos aprovados por unanimidade. Após o Presidente convoca para em seguida reunião 

extraordinária para votação em segundo turno do Projeto Lei nº 08/11. 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. 


