
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 

DOZE. Às dezenove horas do dia vinte e três de fevereiro de dois mil e doze, na sede da 

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

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

secretário da mesa, faz a chamada de presença estando presentes todos os vereadores. 

O Presidente solicita a secretária administrativa que faça a leitura da ata da reunião 

anterior, a qual após algumas ressalvas foi aprovada por unanimidade. Antes de instalado 

o pequeno expediente o vereador Márcio Andrade questionou a resposta do requerimento 

nº 12/2012, justificando que pessoalmente viu o aumento no valor da licitação de um ano 

para outro. Em aparte o vereador Fernando Pereira relatou que não entender essa 

situação em relação a contratação de máquina, pois, a máquina patrol da Prefeitura, está 

parada no pátio, relatando que entende que ficaria mais barato para a administração 

contratar ou treinar um operador. Após foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a 

seguinte pauta: Leitura do Ofício nº 18/12 em resposta ao requerimento nº 01/12 de 

autoria do vereador Fernando Pereira da Silva, referente às obras a se realizarem na 

quadra poliesportiva anexa à Escola Professora Alzira Álvares. Leitura do Ofício nº 19/12 

em resposta ao requerimento nº 04/12 de autoria vereador Fernando Pereira da Silva 

referente a reforma realizada no Clube Municipal. Leitura do Ofício nº 20/12 em resposta 

ao requerimento nº 05/12 de autoria vereador Fernando Pereira da Silva referente a 

construção da quadra de esportes do Residencial Oraida de Melo Costa. Leitura do Ofício 

nº 25/12 em resposta ao requerimento nº 13/12 de autoria do Plenário da Câmara 

referente a repasse de verba pela Prefeitura Municipal à APAC de Jacuí. Leitura do Ofício 

nº 26/12 em resposta ao requerimento nº 12/12 de autoria do Plenário da Câmara, 

referente a prestação de serviços com máquinas. Leitura do Ofício nº 12/12 do CRAS 

informando o levantamento de atividades realizadas no mês de janeiro de 2012. O 

Presidente comunica ao vereador Fernando Pereira da Silva que em relação ao ofício nº. 

08/12 de autoria do mesmo, protocolizado na Câmara, já está disponibilizado na 

secretaria da Câmara, ofício em resposta as solicitações de cópias da documentação 

para contratação do atual assessor jurídico, que poderá ser retirada pelo mesmo após a 

reunião. O vereador Fernando Pereira da Silva disse que como o Senhor Presidente 

havia falado que até o final da última semana daria uma resposta e isso não aconteceu, 

agradeceu, porém justificou que nesta data, já havia protocolizado denúncia no Ministério 

Público. Não havendo mais matérias no pequeno expediente, a presidência instalou o 



GRANDE EXPEDIENTE.  O vereador Márcio Andrade relatou que como foi dito pelo 

vereador Fernando Pereira, que a patrol está parada no pátio, o ideal seria contratar 

alguém capacitado, ou até mesmo terceirizar empresa que tivesse profissionais 

experientes em manobrar máquinas, ou ainda, que a Prefeitura capacitasse servidor para 

trabalhar na máquina, visando economias ao Município, visto que a atual situação 

financeira não é das melhores, e ao final fez requerimento verbal nestes termos. Em 

continuidade o vereador Márcio Andrade comentou sobre a festa em comemoração ao 

aniversário da cidade. Disse que os vereadores são procurados pela população, que 

questiona sobre o evento e até o momento os mesmos não sabem de nenhuma 

informação e ainda, que como são companheiros da administração, deveria haver um 

pouco mais de respeito e deveriam ser informados. Portanto fez requerimento verbal o 

qual requer sejam informados sobre programação completa dos eventos que acontecerão 

em Fortaleza de Minas em virtude de comemoração pelo aniversário da cidade, e ainda 

que, no caso de haver camarotes que não sejam como nos outros anos. O Presidente se 

prontificou a buscar informações e transmitir a todos, tendo o vereador Márcio Andrade 

concordado em não expedir requerimento. Em seguida o vereador Fernando Pereira 

comentou que no bairro rural Catuaí, há mais ou menos de dez a doze pessoas que 

querem estudar, mas, trabalham durante o dia, e que tais pessoas ainda não fizeram 

matrícula porque não há transporte escolar à noite no Bairro. Então, fez requerimento 

verbal que requer seja verificada a possibilidade de transportar essas pessoas para 

estudarem no período noturno em Fortaleza. O vereador Wilson Pereira comentou que o 

correto, seria verificar primeiro se existem as séries as quais essas pessoas vão iniciar os 

estudos neste período. O vereador Fernando Pereira ficou de entrar em contato com 

essas pessoas para saber o nível de estudos das mesmas, e ainda, com a escola para 

saber se tais séries estão em funcionamento. Após o vereador Fernando Pereira 

comentou que no Bairro Areias há de seis a oito pessoas que se matricularam num curso 

de informática em Passos que terá início em maio, mas que ao procurarem o prefeito, 

foram informados de que não haverá transporte para o referido curso. O vereador Márcio 

Andrade lembrou que existem telecentros que poderiam ser usados para esses cursos, e 

após diversas discussões o vereador Márcio Andrade fez requerimento verbal que requer 

seja avaliada a possibilidade de utilizar os telecentros para montagem de laboratório de 

informática, o qual atenderá a população, e ainda, que haja parceria entre o laboratório e 

as escolas, para que os alunos tenham presença e ao final o certificado de conclusão do 



curso. Houve diversas discussões e ao final o vereador Fernando Pereira disse que talvez 

essas pessoas, podem ir para a cidade Passos no ônibus escolar, e a Prefeitura só faria o 

transporte dos mesmos da zona rural até Fortaleza. Após o vereador Márcio Andrade 

questionou a resposta do requerimento nº 13/12, disse que a resposta que veio, foi 

apenas do valor do repasse que teve autorização da Câmara, porém o que os vereadores 

solicitaram e querem saber, são os outros valores que não tiveram autorização por lei. 

Após diversas discussões, a vereadora Cida Queiroz fez requerimento verbal que requer 

relação de todos os valores repassados a APAC de Jacuí, incluindo os valores que não 

foram autorizados pela Câmara, contendo a data e o valor de cada repasse. Presente na 

reunião o Sr. Sebastião Carlos do Nascimento que questionou se o prefeito pode fazer 

uma festa tão grande quanto esta do aniversário da cidade, sem passar pela Câmara, 

sendo respondido pelo vereador Fernando Pereira, que não depende da Câmara, pois, o 

Prefeito pode fazer um remanejamento. O Sr. Sebastião Carlos, questionou então a 

possibilidade de criação de Lei a qual obrigue o Executivo quando da realização de 

eventos de grande porte, passe pela Câmara, pois, em sua opinião isso deveria ser 

mudado, sendo respondido pelo vereador Márcio Domingues que esses tipos de Projetos 

de Lei devem vir da Prefeitura e que a Câmara não tem autonomia para fazê-los.  Não 

havendo mais oradores inscritos para o grande expediente passou-se em seguida a 

ORDEM DO DIA: Discussão e votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, 

sendo todos aprovados por unanimidade. Após o Presidente convoca para a primeira 

reunião ordinária do mês de março a realizar-se no dia 05 às dezenove horas. 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.  

 


