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

horas do dia doze de setembro de 2011, na sede da Câmara Municipal, situada a Avenida Pedro 

de Souza Freire, cento e sete, centro, Fortaleza de Minas, ocorreu à segunda reunião ordinária 

mensal. O Presidente solicita a secretaria da mesa que faça a chamada de presença estando 

todos os vereadores presentes. Após leu-se a ata da reunião anterior a qual foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida instalou - se o PEQUENO EXPEDIENTE: O Presidente informa que 

encontram – se nas mesas cópias dos ofícios nºs 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 e 133/11 do 

executivo em respostas a requerimentos. Informa ainda que a reunião que seria agendada para 

dia 08 deste mês com o prefeito, o mesmo comunicou que não estaria presente, porém enviaria 

toda a documentação necessária para fazer comparação com informações prestadas pela 

Votorantim Metais, sendo observado pelos vereadores que houve confusão entre o agendamento 

de reuniões, pois para o dia oito seria sobre doação de terrenos e sobre a queda na arrecadação 

seria após o envio de ofício a Votorantim Metais.  O Presidente pediu desculpas a todos e disse 

ter entendido de forma errada, por isso a inversão nas datas e comunicou que procuraria 

novamente o executivo para agendamento de reunião para discutir sobre doação de terrenos. 

Sem mais matérias a serem lidas no pequeno expediente, instalou-se o GRANDE EXPEDIENTE. 

O vereador Francisco Ronivaldo comentou resposta ao requerimento nº 58/11 que diz que foi 

realizado levantamento de pontes a serem construídas e não foi constatado nenhuma ponte ou 

mata-burro a ser construído, que provavelmente não passaram em todos os lugares, pois sabe 

que há diversos mata-burros precários, que já expediu requerimento não sendo atendido, que 

conversou com o Sr. Denílson o qual disse que a manutenção seria esta semana. O vereador 

Fernando Pereira disse achar estranho porque presenciou o Sr. Joaquim solicitando a máquina 

para manutenção e desaterro em mata-burro no bairro Ribeirão Muniz e que no bairro Córregos 

há necessidade de manutenção também. O Presidente sugeriu enviar os requerimentos ao chefe 

do setor, pois as vezes a prefeitura responde sem saber o que realmente está acontecendo. O 

vereador Márcio Andrade disse que não se referem apenas à construção de pontes, mas 

também manilhas que não suportam a água destruindo aterros e de entupimento. Citou como 
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exemplo a ponte entre a estrada do Sr. José Roberto e Sr. Vicente Ferreira, que antes a estrada 

fazia uma volta e passava em frente a propriedade do Sr. Vicente e que após foi feito atalho e a 

estrada ficou reta, porém,  são poucas as manilhas e constantemente há desbarrancamento na 

estrada, disse devem avaliar se não seria hora de construírem uma ponte ou às vezes colocar 

mais uma manilha. Ao final fez Requerimento que requer o estudo de forma viável para 

aumentar manilha ou construir uma ponte, visto que a estrada é trafegada por veículo escolar e 

constantemente ocorrem alagamentos e desmoronamento de barranco. O vereador Fernando 

Pereira sugeriu buscar recursos junto a SETOP, pois talvez se enviar documento que demonstre 

a necessidade acredita que podem doar, pois já aconteceu na administração anterior. O vereador 

Márcio Andrade sugeriu elaboração de Lei que autorize a implantação de mata-burros com pelo 

menos os caibros de ferro, visando erradicar os problemas. Após o vereador Márcio Andrade 

comentou resposta contida no ofício nº 129. Disse que já informou ao prefeito a alta velocidade 

que trafegam os motoristas e a falta de respeito dos mesmos na Avenida Pedro de Souza Freire 

e na Rua Tiradentes depois da retirada de quebra-molas existentes nos locais para 

recapeamento das ruas. Disse que é melhor construir outros quebra-molas mesmo havendo 

reclamações de algumas pessoas do que depois concluírem que poderiam ter contribuído para 

salvar vidas e não o fizeram por falta dos mesmos. O vereador Fernando Pereira disse que na 

resposta consta que vizinhos não permitiram a instalação de quebra-molas, porém, relatou que 

foram os próprios vizinhos que fizeram a referida solicitação a ele, visando beneficiar a todos. O 

vereador Márcio Andrade disse é necessário que a administração tente resolver de maneira 

pacífica, porém não pode ceder à vontade de cidadãos que não querem a construção nas portas 

de suas casas, tendo que agir de maneira efetiva bloqueando o problema, pois ao contrário será 

complicado. O Presidente apesar de concordar disse que é necessário observar a legislação 

para construção de quebra-molas e sobre a permissão do morador que depois pode querer que 

desmanche, sugerindo como ideal para os locais a instalação de semáforos, tendo o vereador 

Márcio sugerido a instalação de redutores de velocidade. Após o vereador Fernando Pereira 

disse que desde o final da gestão anterior há vigas de ferro em ponte próxima a propriedade do 
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Sr. João Alves a qual caiu sendo retiradas as vigas e colocadas nas margens da estrada, e que 

as mesmas estão sendo aterradas e fez Requerimento ao setor competente para a retirada das 

vigas de ferro do local devendo serem reaproveitadas ou acondicionadas em local seguro. O 

Presidente disse que acha que não podem ser utilizadas por ter sido doação e após foram 

danificadas com a queda da ponte. O vereador Márcio Andrade informou que a ponte caiu por 

causa de estrutura, mas que as vigas ainda estão boas. O Presidente lembrou que essas vigas 

servem para construir ponte já solicitada na propriedade do Sr. José Belchior onde já havia sido 

colocado material o qual foi todo retirado porque a construção iria beneficiar apenas um morador. 

Solicitado, o assessor jurídico da câmara informou que pode haver no município um programa de 

construção de pontes para facilitar o acesso sendo esta uma forma de resolver o problema, 

concluindo que o errado é beneficiar apenas uma pessoa, pois se no futuro houver outra que 

também precise e o executivo não atender poderá haver problemas. Ao final o plenário fez 

Requerimento solicitando elaboração de programa para construção de pontes, visando atender 

a todos os cidadãos, possibilitando construção com urgência de ponte próxima da propriedade do 

Sr. José Belchior visando preservar o direito de ir e vir do referido cidadão, sendo solicitado que 

constasse no requerimento que caso haja necessidade de elaboração de Projeto de Lei os 

vereadores serão favoráveis. O vereador Francisco Ronivaldo fez requerimento ao executivo 

extensivo ao chefe dos transportes requerendo que seja exigido nos procedimentos licitatórios 

para prestação de serviços de transporte escolar que os veículos, tenham no máximo dez anos 

de fabricação, visto que no próximo ano não pode continuar como está. Após o vereador 

Fernando Pereira fez Requerimento reiterando o de nº 87/10 que requer seja verificada a 

legalidade para manilhamento e a reconstrução do aterro na estrada que liga o bairro Córregos a 

propriedade do Sr. Reis dando acesso a estrada Morro do Níquel. O Presidente disse já fez 

requerimento neste sentido e que as máquinas já estiveram no local e que acharam que 

manilhas resolveriam o problema, mas que não suportam havendo a necessidade de construir 

ponte, e por estar na divisa com Pratápolis tentaram negociar com o prefeito de lá, porém o 

mesmo relatou não ter interesse. Não havendo mais assuntos a serem discutidos no grande 
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expediente foi instalada a ORDEM DO DIA: Discussão e votação dos requerimentos 

apresentados nesta reunião sendo todos aprovados por unanimidade. Após o Presidente 

convoca os vereadores para a terceira reunião ordinária mensal a realizar-se em 19 de setembro 

de 2011, em horário regimental. 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.  


