ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS
MIL E ONZE. Às dezenove horas do dia vinte e um de fevereiro de dois mil e onze,
na sede da Câmara Municipal, situada a Avenida Pedro de Souza Freire, cento e
sete, centro, Fortaleza de Minas ocorreu a terceira reunião ordinária mensal. Aberta
a sessão, a secretária da mesa faz a chamada estando presentes todos os
vereadores. O Presidente solicita a secretária administrativa que faça a leitura da
ata da reunião anterior a qual foi aprovada por unanimidade. Após foi instalado o
PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura do Requerimento nº
13/2011 de autoria do vereador Fernando Pereira da Silva o qual requer cópia
integral da folha de pagamento de todos os servidores municipais do Executivo,
incluindo cargos comissionados e gratificados, com discriminação do salário base,
vantagens pessoais, horas extras e gratificações de função. Leitura do
Requerimento nº 14/2011 de autoria do vereador Fernando Pereira da Silva o qual
requer que o Executivo se manifeste de forma clara e objetiva se há alteração do
trajeto Fazenda Chapadão/estrada sentido Jacuí/Fazenda do Senhor Vitor
Hugo/guarita do entroncamento da Estrada Areias com o Senhor João Baquião,
previsto no contrato de prestação de serviço de transporte escolar. Não havendo
mais matérias a serem lidas no pequeno expediente a presidência instalou o
GRANDE EXPEDIENTE. O vereador Jurubel Honorato Reis sugeriu ao vereador
Fernando Pereira da Silva que ao invés de requerer as cópias seria mais fácil ir ao
setor de RH da Prefeitura Municipal e pegar as mesmas. O vereador Fernando
Pereira da Silva relatou que já fez essa solicitação no ano de 2010 e não foi
atendido, porém, ele como fiscalizador tem o direito de solicitar através de
requerimento. Após a vereadora Maria Aparecida de Queiroz relatou que com
relação aos passes escolares, várias pessoas comentam que vão fazer o passe à
toa porque o mesmo não é exigido. A vereadora disse que é de responsabilidade da
Prefeitura exigir que o motorista peça a carteirinha do passe aos alunos no ato em
que os mesmos entrarem no ônibus, pois, esse documento é um controle,
prevenção e até mesmo uma segurança para a própria Prefeitura para evitar
problemas futuros. Em seguida o vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues relatou
que deveriam fazer uma Lei a qual autorizava transportar alunos de dez anos de

idade para baixo. Relatou que na zona rural é mais difícil de fazer um
acompanhamento e por isso sugeriu ao Senhor Denílson Augusto do Nascimento,
Chefe Geral do Pátio Municipal e Máquinas Pesadas que fossem realizadas na
cidade de Fortaleza de Minas fiscalizações nos veículos de transporte escolar da
zona rural, pois, os mesmos tem que oferecer segurança visto que existem veículos
fora das condições para transportar alunos. Disse que tem que prevenir antes que
aconteça algum acidente. O vereador Fernando Pereira da Silva sugeriu que
solicitassem ao Chefe do Setor as cópias das vistorias realizadas nos veículos
escolares, pois, segundo o vereador no ano passado teve veículo rodando sem
vistoria. O Presidente Wilson Pereira relatou que os veículos de transporte escolar
do ano de 2010 não passaram pela vistoria do INMETRO, relatou que ficaram de
legalizar mais na verdade não legalizaram. Disse que sempre falou sobre o excesso
de crianças nos veículos escolares. Relatou que em sua opinião todos tem direito
na carona quando couber no veículo. Em seguida o vereador Fernando Pereira da
Silva solicitou a palavra e relatou que com relação ao requerimento nº 14/2011 já
houve problemas no ano de 2010, disse que o problema não é o veículo e nem o
motorista, mais sim o trecho da descida da Serra do Catuaí. Disse ainda que alguns
pais dos alunos estão dizendo que se o trajeto continuar, eles vão tirar seus filhos
da escola e que quem vai responder é a Prefeitura. A vereadora Maria Aparecida de
Queiroz questionou se o veículo desce a Serra com alunos ou vazio, o vereador
Fernando Pereira respondeu que o veículo desce com alunos. O vereador Márcio
Domingues Andrade relatou que desce sem alunos. O vereador Fernando Pereira
da Silva disse ter provas que o veículo desce cheio de crianças e o vereador Márcio
Domingues Andrade relatou que também tem provas que o veículo desce sem
alunos, porém, se a situação estiver errada tem que ser corrigida. O vereador
Fernando Pereira da Silva solicitou ao vereador Márcio Domingues que participasse
mais dos problemas da zona rural. O vereador disse ainda que trouxe o problema
ao Plenário porque procurou o Chefe do Setor e não o encontrou e os pais dos
alunos pediram providências imediatas. O Presidente sugeriu que fosse feita uma
solicitação ao Chefe do Setor para que o próprio fosse verificar o que está
acontecendo. Em seguida presente na reunião o Senhor Adriano fez reclamação e

relatou que sua filha veio de pé da escola porque as crianças maiores batem para
pegar lugar na Kombi. Disse que é a terceira vez que isso acontece e que não é
culpa do motorista apesar de haver excesso de carga. A vereadora Maria Aparecida
de Queiroz sugeriu que o Chefe do Pátio, Sr. Denílson Augusto do Nascimento
fizesse uma reunião com os motoristas falando da responsabilidade dos
profissionais a partir do momento em que as crianças entrarem no veículo. O
Presidente relatou que em sua opinião os horários para os veículos passarem nos
pontos tinham que ser estipulados. Não havendo mais matérias a serem discutidas
no grande expediente foi instalada a “ORDEM DO DIA” com a seguinte pauta:
Discussão e Votação do Requerimento nº 13/2011 de autoria do vereador
Fernando Pereira da Silva o qual requer cópia integral da folha de pagamento de
todos os servidores municipais do Executivo, incluindo cargos comissionados e
gratificados, com discriminação do salário base, vantagens pessoais, horas extras e
gratificações de função, aprovado por unanimidade. Discussão e Votação do
Requerimento nº 14/2011 de autoria do vereador Fernando Pereira da Silva o qual
requer que o Executivo se manifeste de forma clara e objetiva se há alteração do
trajeto Fazenda Chapadão/estrada sentido Jacuí/Fazenda do Senhor Vitor
Hugo/guarita do entroncamento da Estrada Areias com o Senhor João Baquião,
previsto no contrato de prestação de serviço de transporte escolar, aprovado por
unanimidade. Após o Presidente convoca todos os vereadores para a primeira
reunião ordinária do mês de março a realizar-se no dia 10 estando todos de acordo.
Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a
presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos vereadores presentes.

