
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

FORTALEZA DE MINAS/MG. Aos onze dias do mês de maio do ano de 2009, realizou-se a 

segunda reunião ordinária mensal 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 ofício nº. 014/2009 de autoria da Secretaria de Governo do 

Estado de Minas Gerais que “convida os vereadores para participarem do curso de capacitação de 

servidores municipais, objetivando otimizar os processo de celebração e execução de convênios, 

elaboração de prestação de contas e apresentação de projetos especiais, a ser realizado no dia 26 de 

maio de 2009, as 8:30 horas, no sindicato dos produtores rurais de Passos-MG. A presidente disse que 

os interessados em participar do curso deveriam manifestar o interesse na secretaria da câmara 

municipal a fim de confirmação de presença no evento. Não havendo oradores inscritos para 

discutirem as matérias apresentadas no pequeno expediente, a presidência instalou o “GRANDE 

EXPEDIENTE”, passando a palavra aos oradores inscritos: O vereador Francisco Ronivaldo 

Rodrigues relatou que analisou relação dos beneficiados com bolsas de estudos e constatou que 

algumas pessoas que são beneficiadas não constam da lista. Em seguida o vereador Márcio 

Domingues de Andrade relatou que esteve presente na abertura do procedimento licitatório tipo 

pregão por item,  para aquisição de peças para manutenção nos veículos da prefeitura municipal e que 

acompanhou por várias horas a realização do procedimento o qual teve a duração de três dias e ao 

final foi constatado uma grande economia no valor aproximado de noventa mil reais, em relação ao 

procedimento licitatório anterior por lote que foi revogado. O vereador disse que solicitou através de 

ofício relatório analítico contendo os valores reais e que deixaria a disposição dos vereadores na 

secretaria da câmara. O vereador Wilson Pereira comentou que o chefe do transporte disse que 

algumas peças solicitadas eram de má qualidade havendo a necessidade de comprar peças originais 

que realmente houve economia, mas não qualidade, o que poderia de certa forma aumentar os custos. 

Foi questionado o problema da não compatibilidade de algumas peças, como por exemplo na 

montagem de um câmbio que receberá peças diversificadas, ocasionando ainda, a perda da garantia 

de várias peças, tendo em vista a incompatibilidade na montagem. Ao final o vereador Jurubel 

Honorato dos Reis relatou que foi informado que 80% (oitenta por cento) das peças que serão 

adquiridas são da mesma empresa. Dando continuidade o vereador Fernando Pereira da Silva faz 



Expediente, passando para a “ORDEM DO DIA” com a seguinte pauta: Segunda votação do Projeto 

de Lei nº. 06/2009 que Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal Antidrogas e dá outras 

providências o qual foi aprovado por unanimidade. Segunda votação do Projeto de Lei nº. 09/2009 

que reconhece com entidade de utilidade pública a Associação Cantinho da Amizade, o qual foi 

aprovado por unanimidade. Votação do Requerimento nº. 44/2009 de autoria do vereador Fernando 

Pereira da Silva que solicita atendimento odontológico adequado aos moradores do bairro rural 

Catuaí. Aprovado. Não havendo 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.  

 


