
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL, realizada às dezenove horas do dia doze de março de 

dois mil e doze, na sede da Câmara Municipal, situada a Avenida Pedro de Souza Freire, cento e sete, centro, 

Fortaleza de Minas. Aberta a sessão, o secretário da mesa faz a chamada de presença estando presentes todos os 

vereadores. Após leu-se a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente 

suspendeu a reunião para discussão no plenarinho do Projeto de Resolução nº 01 de 12 de março de 2012 que 

“Altera o Anexo I da Resolução nº 240, de 31 de julho de 2007”. Retomados os trabalhos foi instalado o 

PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura do Projeto de Resolução nº 01 de 12 de março de 2012 

que “Altera o Anexo I da Resolução nº 240, de 31 de julho de 2007”, o qual foi encaminhado às comissões 

permanentes da Câmara. O Presidente comunica que estão sobre as mesas, ofícios nºs 34, 35, 36, 37, 38 e 39/12 da 

Prefeitura Municipal em resposta aos requerimentos nºs 29, 30, 19, 18, 22 e 26/12, respectivamente e também 

Ofício nº 15/2012 do CRAS sobre as atividades realizadas no mês de fevereiro de 2012. Falou ainda que estão 

sobre as mesas os seguintes comunicados: da Assembléia Legislativa; do Deputado Carlos Melles; convite da 

ACEF  para participar de Assembléia Geral dia 14/03/12 às 19:00 hs na Câmara Municipal e Convite da EMATER 

para o II encontro de agroecologia do Sudoeste de Minas. Leitura do Ofício nº 08/12 da ACEF, que solicita parceira 

com vereadores visando realização de palestra no dia 13 de abril do corrente ano. Após o Presidente lembrou aos 

membros da Comissão de Finanças e Orçamento do agendamento de reunião para discussão da prestação de contas 

do município – exercício 2010. Não havendo mais matérias para o pequeno expediente, instalou-se o GRANDE 

EXPEDIENTE. O vereador Márcio Andrade comentou que foi procurado pela presidente da ACEF, Sra. Gislane, 

que solicitou apoio de todos os vereadores, para a realização de palestra com o professor Pachecão em parceria com 

o SEBRAE. O vereador relatou que a entidade está com problema, pois, por haver venda de ingressos, não 

encontraram local apropriado. Disse que o melhor local seria o Clube da Melhor Idade que tem capacidade para 

mais ou menos 150 pessoas, porém com a grande quantidade de participantes, se torna pequeno. Diante disso, o 

Clube Municipal seria o local adequado, mas que por haver custos com a venda de ingressos, esbarra na legislação 

por se tratar de bem público. Comentou que a data agendada está próxima e sugeriu que conversassem com a 

administração para que o evento possa ocorrer no Clube Municipal, pois, essa palestra é uma forma de 

sobrevivência da entidade que hoje emprega pessoas e ajuda o comércio local. Disse entender que não está ao pé da 

letra, mas que se todos concordarem deveria ser elaborado requerimento em nome do Plenário ao executivo, porque 

o prefeito já comentou que não autoriza a realização do evento. Que o mesmo ficou de enviar à Câmara, projeto de 

lei que busque regulamentar esta situação para a realização de eventos no Clube Municipal, mas até o momento não 

enviou. Relatou que todos sabem que existe esse empecilho, mas que deveriam compreender e ajudar e disse não 

querer que coisas erradas sejam feitas, mas na situação que a entidade se encontra, devem ajudar, até porque já 

houve vários eventos dessa natureza no local. A vereadora Cida Queiroz comentou que às vezes não teria 

necessidade de expedir requerimento e que estava tramitando na câmara, projeto de lei de terceirização do Clube 

Municipal, porém, não ocorrerá, e sugeriu que ao invés de expedir requerimento, a presidente da entidade procure o 



executivo para saber se já houve inauguração do Clube Municipal, pois, sem inauguração não há como ceder o 

Clube nem para a ACEF e nem para ninguém e relatou acreditar que a inauguração ocorra antes da data da palestra 

e que após, a Sra. Gislane poderá ter certeza que não haverá nada que impeça a realização do evento. O vereador 

Fernando Pereira disse estar de acordo com a realização do evento no Clube, porque a própria prefeitura usou o 

local sem inauguração e que também é a favor de expedir o requerimento, pois, se é público tem que ser usado pelo 

público. O vereador Márcio Andrade disse que em conversa com o Assessor Jurídico da Câmara surgiu idéia de 

elaboração de termo de parceria, mas que em sua opinião devem resolver o problema atual, concordando com a 

realização do evento no Clube, porque não é festa e sim promoção social que incentivará o crescimento da 

população trazendo cultura e conhecimento, pois, quando fala em elaborar requerimento é para que depois não 

digam que o empréstimo do local foi feito de forma errada, e ainda, que o prefeito já deixou claro que por não ser 

cem por cento correto, não empresta o local sem autorização da Câmara. Também relatou que essa iniciativa deve 

partir do legislativo porque senão a situação ficará difícil, pois, no Clube da Melhor Idade haverá diminuição do 

número de participantes e o custo vai subir. A vereadora Cida Queiroz esclareceu que seria mais fácil conversar 

com o executivo para que enviasse o projeto, porque existe demora em responder os requerimentos expedidos, e 

ainda, que na próxima segunda-feira haverá reunião e se o projeto já estiver na Câmara, são os vereadores que vão 

decidir. O vereador Márcio Andrade relatou que concorda com a vereadora, mas que prefere o envio de 

requerimento, e solicitou ao Presidente que se encarregasse de enviar o documento ao prefeito e ainda disse que se 

os vereadores não quiserem que seja expedido no nome do Plenário, o mesmo faria em seu nome. O Presidente 

disse que iria diretamente conversar com o prefeito no dia seguinte visando agilizar a chegada do projeto de lei na 

Câmara e sugeriu a presidente da entidade que estivesse junto do mesmo, informando que em sua opinião, neste 

caso todos os vereadores são parceiros. Houve diversas discussões quanto ao fato de resguardar o executivo com o 

envio do requerimento e a vereadora Cida Queiroz relatou que o que vale é o projeto e não requerimento expedido, 

tendo o vereador Francisco Ronivaldo concordado, relatando ainda, que constará em ata e todos assinarão. Ao final 

das discussões o Plenário decidiu por elaborar requerimento verbal que requer seja enviado a esta Casa 

Legislativa, em regime de urgência, possível Projeto de Lei que busque regulamentar esta situação para a realização 

de eventos os quais trarão benefícios a população. O Presidente comentou que levará em mãos o referido 

requerimento. O vereador Wilson Pereira disse ser do conhecimento de todos que já houve eventos no clube 

municipal e ainda, que se é pelo bem da população todos devem estar de acordo não havendo necessidade de 

maiores discussões. O vereador Francisco Ronivaldo comentou que a presença dos representantes da ACEF nesta 

reunião é no sentido de reivindicar uma coisa justa para a melhoria da cidade, que não há necessidade de assinarem 

documento e que entende caso a assinatura seja para resguardar, concordando com a realização do evento. O 

Presidente informou que a questão é que neste evento envolve a venda de ingressos e que é isso que querem 

resguardar. A vereadora Cida Queiroz comentou sobre inconstitucionalidade de autorizar o uso do Clube apenas 

para a ACEF dizendo que já que o prefeito não irá terceirizá-lo, é óbvio que irão acontecer diversos eventos e com 



isso o mesmo terá que enviar projeto de lei que regulamente o uso do local, não só para a ACEF, mas no geral. 

Após o vereador Ricardo da Silveira relatou que na segunda-feira, 12/03/12, o motorista responsável por buscar 

suas filhas e demais alunos que moram próximos de sua casa não apareceu no horário correto. Disse que ligou no 

pátio municipal e ao falar com o Sr. Tenório, encarregado de transporte, o mesmo respondeu que são os vereadores 

que devem resolver o problema, que não era sua responsabilidade e ainda, que se o vereador quisesse, poderia 

entrar em contato com o prefeito. O vereador comentou que o Sr. Tenório mandou buscar os alunos, porém, já eram 

sete e meia da manhã, justificando que o Sr. Marão faltou ao trabalho neste dia. O vereador pediu o apoio dos 

demais companheiros para resolverem o problema que está sempre ocorrendo no pátio. O vereador Márcio Andrade 

disse que semana passada foi procurado por familiares de alunos que também tiveram este problema, e que ao 

procurar o Sr. Tenório, o mesmo lhe respondeu que não tem motorista, tendo o vereador respondido que isso é um 

problema administrativo,sendo o executivo e o chefe do transporte responsáveis por tomar as atitudes necessárias 

para o correto transporte dos alunos. Falou ainda que se não tem transporte devem contratar, e se não podem 

contratar,que terceirizem e que falou com o Sr. Almir que se dispôs a resolver o problema e disse que isso não mais 

aconteceria. Após o vereador Ricardo da Silveira relatou que de manhã o transporte escolar busca suas filhas na 

porta de sua casa e ao levar quando o Sr. Tenório é o motorista, as deixa na entrada do Pesqueiro do Tisgo. Em 

seguida o vereador Wilson Pereira relatou que os alunos da cidade de Fortaleza que pegam o ônibus para ir para a 

Escola Alzira Álvares, estão chegando às 13:30 horas, disse que em sua opinião há falta de comunicação por parte 

do Chefe do Transporte,pois, se o veículo está chegando mais tarde da zona rural devido as más condições das 

estradas, os pais deveriam ser comunicados para tomarem providências e não deixarem seus filhos chegar atrasados 

na escola. O vereador relatou que existe documento de abaixo assinado com mais de quatrocentas assinaturas que já 

era para estar na prefeitura. Disse que alegaram falta de comunicação, e que deveriam conversar com o Chefe do 

Transporte para que o mesmo comunique aos pais que por enquanto não dá para levar os alunos e que quando as 

estradas rurais melhorarem e os veículos chegarem dentro do horário passarão novamente a buscar os alunos de 

dentro da cidade. Em seguida o vereador Fernando Pereira relatou que o Sr. Davi morador da Fazenda Chapadão 

está tendo problemas com o transporte escolar de seus dois filhos. Relatou que o mesmo mudou para o local há 

poucos dias, mas que o transporte escolar de seus filhos não está sendo feito por falta de vagas no veículo. O 

vereador disse que falou com o diretor da escola municipal, que informou que estão conversando para fazer nova 

licitação de contratação de mais um veículo para a linha do transporte escolar da Catuaí.  Disse ainda, que até sair 

essa licitação os filhos do Sr. Davi estarão perdendo aula e ao final fez requerimento verbal ao executivo que 

requer seja enviado veículo ao local para dar suporte aos alunos até o término do referido processo licitatório. Após 

o vereador Fernando Pereira comentou que as respostas dos requerimentos encaminhados chegaram rápido, visto 

terem sido elaborados na reunião anterior, parabenizou a administração pela agilidade e comentou que quanto ao 

problema do cadeado na geladeira do pátio, teve informações que foi solucionado, pois, o Sr. Tenório está 

trancando a geladeira, mas, passou cópia da chave aos vigias do local. O vereador Wilson Pereira questionou ao 



vereador Fernando Pereira se o mesmo sabia que cada vigia tem uma chave, sendo respondido que o vereador 

recebeu esta informação nesta data, mas que as chaves foram entregues aos vigias esta semana. O vereador Wilson 

Pereira disse que conversou com o Sr. Tenório sobre o assunto, que lhe respondeu que trancou a geladeira e passou 

cópias da chave a todos os vigias e o vereador Fernando Pereira afirmou que as cópias das chaves foram repassadas 

essa semana. Em seguida o vereador Fernando Pereira informou que o Sr. Gaspar citado na ata anterior pediu 

transferência de local de trabalho, sendo atendido e que agora se encontra trabalhando no hospital. Sobre resposta 

de requerimento expedido pelo vereador Fernando Pereira que requer providências para a rede de esgoto nas 

propriedades do Sítio Rotatória, o mesmo disse que não está satisfeito porque o local já foi urbanizado uma vez que 

aprovaram projeto lei, disse que se há algo errado, os vereadores também o fizeram, e relatou que a prefeitura está 

tendo muitos gastos com o local porque sempre fazem o esgotamento das fossas, e o Presidente esclareceu que 

quando se passa uma determinada área de rural para urbana é uma coisa e que legalizar o loteamento é outra 

diferente. Presente na reunião a Sra. Gislane, presidente da ACEF comentou que precisa divulgar a palestra e que o 

projeto de lei citado anteriormente é no sentido de beneficiar todas as entidades que precisarem do Clube 

Municipal. Falou de dificuldade de agendar data para a referida palestra e que ainda serão disponibilizados mais 

dois cursos ainda neste ano. Agradeceu o apoio dos vereadores, e disse que conta com a presença de todos e que a 

palestra é para a população. Disse que isso é investimento para a comunidade e que o valor do ingresso será mais 

ou menos vinte reais, e ainda, agradeceu o empréstimo da sede da Câmara para a Assembléia Geral do dia 

14/03/2012. O Presidente relatou que a Câmara estará sempre de portas abertas. Após os vereadores Wilson Pereira 

e Cida Queiroz, respectivamente presidente e vice-presidente da Comissão de Finanças Orçamento, sugeriram que 

a reunião da comissão para discussão da prestação de contas – 2010, fosse agendada para segunda-feira dia 19/03 

às 18:00 horas, estando o vereador Welington dos Reis dos Santos, membro da referida comissão de acordo.Não 

havendo mais oradores inscritos no grande expediente foi instalada a ORDEM DO DIA: O Projeto de Resolução 

nº 01 de 12 de março de 2012, permanece com as comissões. Votação dos requerimentos apresentados nesta 

reunião, sendo todos aprovados por unanimidade. O Presidente convoca todos os vereadores para a terceira reunião 

ordinária do mês de março, a realizar-se no dia 19 às dezenove horas. 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. 


