
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA DE MINAS/MG. Aos vinte e dois dias do mês de abril de 2009, realizou-se a terceira 
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 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. 06/2009 que Dispõe as Diretrizes para 
Elaboração da Lei Orçamentária, que foi encaminhado as Comissões Permanentes da Câmara. Leitura 
do oficio nº. 077/2009 em resposta ao oficio nº 30/2009 de autoria do vereador Francisco Ronivaldo 
Rodrigues, contendo cópia das folhas de pagamentos dos servidores contratados e comissionados da 
prefeitura municipal referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2009.   Não havendo outras 
matérias a serem apresentadas no pequeno expediente, a presidência instalou o “GRANDE 
EXPEDIENTE”, passando a palavra aos oradores inscritos: O vereador FERNANDO PEREIRA DA 
SILVA para relatar que esteve com o chefe de transporte do município e que o mesmo havia dito que 
estaria presente nesta reunião, visto a ausência do mesmo, o vereador solicita que o servidor público 
seja convocado para participar da próxima reunião ordinária da Câmara a fim de dar esclarecimentos 
relativos aos veículos pertencentes ao município, bem como, alguns procedimentos licitatórios de 
transporte de alunos que não estão sendo devidamente cumpridos, conforme denuncias apresentadas 
por alunos que encaminharam ao vereador abaixo assinado solicitando um ônibus de 32 lugares, 
conforme o que foi solicitado no procedimento licitatório, visto que o atual veículo oferece somente 
22 lugares o que não está atendendo a realidade. Em, aparte o vereador Wilson Pereira comentou que 
a kombi escolar pertencente ao município o qual ele mesmo conduzia está parada e o município 
contratou outro veículo sendo pago R$1,20 (um real e vinte centavos por km e que em três dias de 
serviço do veículo contratado era o suficiente para o conserto da Kombi que foi desativada por falta 
de manutenção mas que ainda existem outros veículos nas mesmas condições que continuam 
trafegando. Sendo comentado pela presidente que houve denúncias diretamente feitas a ela sobre o  
péssimo estado de conservação dos veículos escolares. O vereador Wilson disse ainda que o correto 
seria que todos os veículos que não estiverem em dia deveriam deixar de rodar para a devida 
manutenção. O vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues questionou porque a falta de manutenção, 
sendo respondido que era por falta de peças. A presidente comentou que o procedimento licitatório 
para aquisição de peças foi cancelado, mas até o momento não informações do que motivou o fato. 
Em seguida o vereador Fernando Pereira da Silva relatou que na rua 1º de maio existe um problema 
antigo com a canalização do esgosto que naquela localidade foi canalizado na rede pluvial ao invés de 
sua canalização na rede de esgoto, o que traz transtornos aos moradores eu reclamam constantemente 
do mau cheiro causado, ao final fez requerimento verbal solicitando providências necessárias para a 
correta canalização do esgoto na rua 1º de maio na rede de esgoto. O vereador faz ainda requerimento 
verbal reiterando requerimento que solicita a manutenção das estradas e mata-burros do bairro rural 
dos córregos, em aparte a presidente da Câmara solicita a inclusão ao presente requerimento de 
solicitação para construção de ponte localizada no referido bairro que está em péssimas condições, 
pois foi construída provisoriamente. Após o vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues relatou que no 
bairro rural do chapadão, a bomba de água está estragada e que as professoras pediram aos alunos 
para levarem água de casa pois a água que está sendo utilizada na escola não era própria para beber. 
O vereador Wilson explicou que esta bomba sempre dá problemas, pois quando o poço artesiano foi 
perfurado não deu rocha e ficou na areais e revestiram assim mesmo  e quem dá manutenção disse a 
bomba está puxando areia. O vereador Roni disse que um pai de aluno disse que viram pegando água 
na represa e os alunos estavam bebendo no bebedouro. O vereador Welington dos Reis dos Santos 
disse que estavam levando água mineral da cidade, mas que agora estão pegando água de outro poço 
artesiano. Em seguida a senhora presidente faz a leitura de solicitação do Sr. Onofre, que solicita que 
as verbas que são destinadas com cestas básicas sejam transferidas para os policiais para que os 
mesmos possam fazer uma melhor vigilância na cidade, solicitou que constasse em ata que já 



denunciou a vigilância sanitária sobre o quintal de uma vizinha que está cheia de entulhos e os órgãos 
responsáveis deveriam ser mais atuantes e fiscalizarem mais. Ao final foi dada a palavra ao Sr. 
Sebastião dos Reis que questionou sobre o projeto de lei que concede subvenções sociais aos clubes 
de futebol amador, a senhora presidente disse que o referido projeto de lei ainda não foi enviado a 
Câmara municipal, o Sr. Sebastião dos Reis relatou sobre a importância do município em apoiar e 
buscar recursos para incentivo ao esporte do município, ao final da discussão a senhora presidente 
sugeriu que o executivo fosse oficiado a fim de informar a esta casa legislativa sobre a previsão de 
quando será enviado o referido projeto de lei, e sobre a possibilidade do projeto de lei ser enviado 
juntamente com toda a documentação que comprove a regularidade das entidades beneficiadas. 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 Parecer expedido 
pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que conclui pela inconstitucionalidade do 
projeto de lei nº.05/2009 que Dispõe sobre a extinção e criação de cargo comissionado e dá outras 
providências, o qual colocado em votação recebeu seis votos favoráveis e dois votos contrários, sendo 
o Projeto de Lei ‘Arquivado”. Votação dos seguintes requerimentos nº. 40/2009 que solicita a 
convocação do Chefe do Transporte para participar da próxima reunião ordinária a fim de dar 
esclarecimentos sobre os veículos do município. Requerimento nº. 41/2009 que solicita providências 
necessárias para a correta canalização de esgoto na rua 1º de maio na rede de esgoto. Requerimento 
nº. 42/09 que solicita manutenção nas estradas e mata-burros e construção de ponte no bairro rural 
córregos. Não havendo 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.  
 


