
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2011. Às 

dezenove horas e quarenta minutos do dia treze de junho de 2011, na sede da 

Câmara Municipal, situada a Avenida Pedro de Souza Freire, cento e sete, centro, 

Fortaleza de Minas, ocorreu a segunda reunião ordinária mensal. Aberta a sessão o 

Presidente solicita seja feita chamada de presença, estando presentes todos os 

vereadores.  Após solicita leitura da ata da reunião anterior a qual foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte 

pauta: Leitura do ofício da Assembléia Legislativa de Minas Gerais solicitando o 

envio de sugestões de obras e ações na área de cultura para incluir no PPA do 

Estado. O Presidente comunica a todos os vereadores que está sobre as mesas, 

convite para reunião da polícia militar no dia 15 de junho as 19:00 horas na sede da 

Câmara Municipal. Não havendo mais matérias a serem lidas no pequeno 

expediente, a presidência instalou o GRANDE EXPEDIENTE. O vereador Márcio 

Andrade comentou que foi informando por um cidadão que todos os funcionários da 

empresa da Granja seriam demitidos. O vereador procurou informações e apurou 

que tais funcionários estão de férias coletivas por motivo de manutenção no local, e 

que após, a empresa assumirá o transporte dos mesmos em apenas um horário 

devido à quantidade de pessoas, pois, houve o corte do transporte por parte da 

prefeitura municipal. Comentou que está faltando bom senso entre os funcionários 

para decidirem qual melhor horário para todos e que sugeriu ao Prefeito Municipal 

que se reunisse com os referidos funcionários para explicar o que está acontecendo 

e o motivo do corte do transporte, visto que a prefeitura se encontra em dificuldades 

financeiras. O vereador disse ainda que de acordo com os responsáveis pela 

empresa, se aumentasse o número de funcionários daria para fazer o transporte nos 

dois horários que existia, caso contrário somente o horário da manhã. Presentes na 

reunião alguns funcionários da empresa relataram que o responsável pela mesma 

disse que se assumissem o transporte iriam gastar mais ou menos R$ 10.000,00 

(dez mil reais) não sendo viável, e que a prioridade do transporte seria para o 

período da manhã. Relataram ainda que o comprometimento com transporte pela 

empresa será apenas se houver quarenta e cinco funcionários e não há essa 

quantidade de pessoas. Falaram que os mesmos já entraram em acordo e decidiram 

trabalhar durante o dia. O Presidente relatou que caso a “Da Granja” não assuma o 

transporte, os vereadores e o Prefeito devem encontrar uma solução para que essas 

pessoas não percam o emprego. Após diversas discussões os vereadores e 



funcionários da “Da Granja” concordaram de se reunir na prefeitura dia 14 de junho 

às nove horas da manhã para tentar resolver o problema junto ao Prefeito e o 

Senhor Almir, entrando em contato com os responsáveis pela empresa. O vereador 

Francisco Ronivaldo relatou que deveriam agendar reunião com os responsáveis 

pela “Da Granja” na própria empresa para não correr o risco dos mesmos não 

comparecerem. Em seguida as comissões decidiram agendar reunião para o dia 20 

de junho às dezessete horas para discutirem sobre os Projetos de Lei que estão 

com as mesmas. Não havendo matérias a serem discutidas no grande expediente, 

foi instalada a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: O Projeto de Lei nº 02/2011 

que Revoga os artigos 89 e 90, da Lei nº. 802 de 11 de janeiro de 2006; O Projeto 

de Lei nº 05/2011 que Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei 

Orçamentária de 2012 e dá outras providências; O Projeto de Lei nº. 06/2011 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar mediante venda, imóvel de 

propriedade do município através de procedimento licitatório conforme especifica e 

o; Projeto de Lei nº 07/2011 que “Revoga a Lei Municipal nº 956/2010, Institui o 

atual auxilio alimentação aos servidores públicos municipais e dá outras 

providências; permanecem com as Comissões. O Presidente convoca para a 

terceira reunião ordinária mensal a ser realizada no dia 20 de junho 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. 


