
1 

 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, realizada àsdezenove horas 

do dia 09, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas.Feita a 

chamada estavamtodos os vereadores presentes.Após verificação, aata da reunião anterior foi aprovada 

por unanimidade. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTEcom a seguinte pauta:Leitura do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 01 de 09/02/15 “Rejeita o veto ao substitutivo aos projetos de leis nº 16, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 – Dispõem sobre autorização para 

que o executivo municipal conceda permissão de uso de bem público e dá outras 

providências”.Após foi feita leitura da ata da reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Final a pedido dovereador Evair Pereira. Tendo o vereador informado que continua com o mesmo 

pensamento de que fosse mantido o veto do executivo, pois, os interessados teriam longo prazo 

para investirem nos lotes, mas, seu voto foi vencido, tendo em vista dois votos contrários ao veto 

dos outros membros da comissão. O vereador Wilson Pereira disse que votou favorável ao 

projeto de decreto legislativo, pois, existe parecer do assessor jurídico da Câmara e que há alguns 

dias em reunião com ao procurador jurídico da prefeitura,o mesmo não apresentou nada que 

autorizasse a doação dos lotes conforme a forma sugerida pelo executivo, e por isso, continua 

com a opinião inicial. Dito pelo vereador Jurubel Reis que existe parecer jurídico sobre o projeto. 

Que é muito fácil os vereadores ou a prefeita, doar bem para as pessoas, pois, é lógico que todos 

querem ajudar a aumentar o número de empregos e a rendado município, porém, estão falando 

de bem público, que para ser repassadoa alguém deve haver processo licitatório, por isso, 

decidiram pelo projeto de decreto legislativo.Em seguida o Presidente informa que já se 

encontram na Câmara os balancetes contábeis da prefeitura dos meses de novembro e 

dezembro/14, os quais foram solicitados em reunião anterior. E que estão sobre as mesas, cópias 

de respostas de requerimentos.Não havendo mais matérias no pequeno expediente, passou-seao 

GRANDE EXPEDIENTE:O vereador Adenilson Queiroz fez os seguintes requerimentos: 1 – ao 

executivo – Requer informações sobre o início das obras de infraestrutura do novo loteamento, 

tendo em vista cumprimento de acordo pela COPASA a qual está fazendoestendendoo 

encanamento de água e esgoto.Requer ainda, informações se existem planos do executivo para a 

realização de qualquer outro tipo de trabalho no local, em caso afirmativo, requer informações de 

data de inicio das obras; 2 – ao Sr. Itamar – Requer ocascalhamento dos seguintes trechos: acima da 

entrada da propriedade do Sr. Orestes/Marcos, e acima da propriedade do Sr. Quinzuca, tendo em 

vista a situação crítica do local. Após foi elaborada indicação dos vereadores Wilson Pereira e 

Ernane Dias ao Presidente da Câmara para a aquisição de material escolar aos alunos da Escola 
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Municipal, tendo em vista a educação ser a base do município. O vereador Wilson informou que o 

material escolar está custando caro e existem famílias que não podem compra-lo, principalmente aquelas 

que possuem dois ou três filhos. Informado pelo vereador Fernando que de acordo com a prefeita estes 

materiais serão adquiridos. Em seguida os vereadores Wilson Pereira e Fernando Pereira fizeram 

requerimento ao executivo para informações dos motivos de o município não estar doando 

material escolar aos alunos como sempre ocorreu. Quanto a indicação, o Presidente informou que será 

avaliado, tendo em vista, ter que deixar caixa reserva no primeiro mês, caso ocorra algum problema, 

porém, na medida do possível irá ajudar. Em seguidafoi feito requerimento dos vereadores Aparecido 

Amaral e Evair Messias ao Sr. Itamar requerendo a limpeza (roçada) das margens da estrada do 

Chapadão, visto a situação crítica da mesma,havendo riscos inclusive de acidentes. Após os 

vereadores Ernane Dias, Fernando Pereira e Jurubel Reis fizeram requerimento ao executivo para 

construção de meio fio em frente a residência da Sra. Fia do Clésio, na Rua Expedito Gonçalves 

Silva, o qual está quebrado e quando chove, escorre muita água.Informado pelo vereador Jurubel que 

a quebra do meio fio se deu porque a máquina precisou fazer aterro no local, o que já tem algum tempo.Os 

vereadores Ernane Dias, Wilson Pereira e Fernando Pereira fizeram requerimento ao executivo 

para aquisição de uniformes para os alunos do CEMEI, onde estudam noventa e cinco alunos, tendo 

as mães dos mesmos informado que se o executivo contribuir com cinquenta por cento do valor 

dos uniformes, as mesmasarcarão com o restante do valor. Após o vereador Ernane Dias agradeceu ao 

executivo visto resposta de requerimento informando que será feita reforma da quadra e do poliesportivo. 

Em seguida o vereador Evair Pereira solicitou aoscolegas que mudem de ideia e que permaneça o veto do 

executivo. O vereador Fernando Pereira cumprimentou os presentes, agradeceu a Deus por esta reunião e 

informou que o município já se conveniou ao CICANASTRA, que em contato com o Sr. Alexandre da CEMIG 

foi informado o nome da empresa que irá atender Fortaleza. Que está sendo cobrado pela população, fez 

levantamento na cidade, e observou a grande quantidade de lâmpadas queimadas. Disse que falou com o 

Sr. Alexandre, visto ter sido dito que a CEMIG entregaria todas as lâmpadas funcionando para a 

concessionária, porém, não foi isso que ocorreu, pois, existe entre vinte e trinta lâmpadas com problemas. 

O vereador disse que para que a empresa que venceu a licitação junto ao CICANASTRA venha fazer a 

manutenção, necessitam primeiro da assinatura do contrato o que ainda não ocorreu. Informou que junto 

do engenheiro da prefeitura gerou pedido de solução do problema das lâmpadas, mas até o momento não 

foi resolvido.Ao final foi elaborado ofício dos vereadores Fernando e Jurubel à concessionária 

CICANASTRA e a CEMIG, solicitando a manutenção destas lâmpadas, e que solicitem a empresa 

vencedora da licitação que assinem o contrato com o município o mais breve possível.Questionado 

pelo vereador Ernane Dias se já está sendo cobrado pelo serviço de iluminação, o vereador Fernando 

informou que a cobrança ocorre a partir da assinatura do contrato. Sugerido pelo Presidente que o 
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ofício seja enviado à CEMIG solicitando providências e ao CICANASTRA dando ciência do 

problema.Após o vereador Fernando informou que houve mudanças nos canais de televisão, que devido a 

situação do município está dando apoio neste setor. Relatou que com a mudança do satélite houve 

mudança do canal SBT para o número 29,que as alterações foram feitas por um técnico que ensinou o 

vereador a manobrar o controle, mas, quando há complicações o mesmo nem mexe.Solicitou que a 

população fosse informada desta mudança a qual está sendo também divulgada na rádio da cidade. Em 

seguida o vereador Gabriel Queiroz disse que em reunião anterior a preocupação dos vereadores era a 

concessão de bolsas de estudos e o transporte aos alunos de Franca, mas, de acordo com resposta da 

prefeita estão dando andamento. E quanto ao pagamento do décimo terceiro disse que foi informado pelo 

colega Evair que será pago no dia 12/02, o que é menos um problema ao município. Após o vereador 

Jurubel Reis comentou que a questão da iluminação pública é preocupante, pois, na porta da Escola 

Municipal, no poste da esquina, há duas lâmpadas com problemas, inclusive uma luminária quebrada e 

que o Sr. José Geraldo já solicitou a manutenção, porém, ainda não foi atendido. Que na praça também há 

lâmpadas queimadas,que devem tentar resolver o quanto antes. Lembrado pelo vereador Fernando que as 

lâmpadas em frente o cemitério estão queimadas e o reator que liga as lâmpadas da praça do local, está 

localizado em um poste com problemas, por isso, a praça está escura. Após os vereadores 

Jurubel,Wilson e Adenilsonfizeram ofício ao presidente eleito da associação Cantinho da Amizade, 

Sr. José Andrade Leão e demais membros da chapa parabenizando-ospela eleição e desejando sorte 

para os próximos três anos de mandato.Em seguida o vereador Jurubel questionou em especial o 

vereador Fernando que frequenta mais o pátio municipal, se foi iniciada obra em ponte do bairro Perobas, 

na divisa do município, respondido que tambémfoicobrado pelo Sr. Marcone, que parte da ponte localizada 

próxima do Sr. Bento caiu. Que entrou em contato com a prefeita, resolvido que o Sr. Itamar iria junto do 

engenheiro do município verificar o problema, que ao chegar ao local encontram com vereador de 

Jacuí,entraram em acordo e devem trabalhar na ponte o quanto antes.Após o vereador Jurubel fez 

requerimento à secretária de saúde com cópia ao executivo requerendo informações dos motivos 

da falta de medicamentos na farmácia municipal, visto estar sendo procurado pelos cidadãos 

informando o problema.Em seguida disse que fazer requerimentos no Plenário é de livre opção de cada 

vereador, e ele jamais será contra esta decisão. Disse que na reunião anterior o vereador Evair elaborou 

requerimentosobre poda de árvores próximas do bar do sessenta, porém, o mesmo foi procurado por 

muitas pessoas que disseram não haver sentido o referido corte, mas, o vereador Jurubel entende que os 

cidadãos que procuraram o colega Evair para o corte, entendem que sem as mesmas a situação fica 

melhor. Dito pelo vereador Evair que as árvores estão em local errado e suasraízes irão trazer transtornos, 

além da sujeira que causam, e caso ocorra acidente a responsabilidade deve sobrar para alguém e ainda, 

que no requerimento consta que estas árvores sejam substituídas por outras de pequeno porte. Tendo o 
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vereador Jurubel dito que deve ser revisto o que for melhor para os moradores daquela rua. O vereador 

Fernando comentou que várias pessoas lhe disseram que cortando estas árvores poderia piorar a situação 

da falta de chuva, além de acabar com as sombras que as mesmas fazem. Sobre árvore em frente a casa da 

Sra. Luzia, foi informado pela Sra. Fabiana que a liberação para o corte foi dada nesta data e 

provavelmente será retirada ainda esta semana. Respondido pelo vereador Evair que todos os cuidados 

para os cortes das árvores foram tomados, inclusive foi solicitado que fossem obedecidas as formalidades 

legais, principalmente as questões ambientais. Que existem diferenças entre o querer e o poder e que tirar 

uma árvore que está trazendo transtornos, pode, apesar de sempre haver os prós e contras. Quanto ao 

requerimento do vereador Evair referente as faltas dos vereadores às reuniões ordinárias em 2014 e suas 

justificativas, o vereador Jurubel comentou que foi um dos vereadores que teve uma falta no dia 17/03, em 

seis anos de mandato, pois, seu pai se encontrava internado, pediu que reunisse a família, tanto que dois 

dias após, veio a falecer. Relatou que não sabe o motivo que levou o vereador Evair a elaborar o 

requerimento, porém, está justificando sua falta, pois, tem consciência disso, e torce para que nenhum 

funcionário da Casa, vereador ou munícipe tenha que faltar ao trabalho pelo motivo que o mesmo faltou. 

Respondido pelo vereador Evair que neste caso, o mesmo respeita e acredita que até uma justificativa 

verbal seria o suficiente, principalmente se tratando de doença, mas neste caso, foi apresentado ainda por 

escrito, indo além do que era pedido, porém, irá manter o requerimento e aguardar resposta.O vereador 

Wilson disse que quando faltou também justificou, a justificativa foi aceita conforme é aceita por todos 

aqui seja por escrito ou verbal, pois, a lei fala que deve haver justificativa, mas, não fala de que forma. Em 

seguida o Presidente comentou que foram abertas as inscrições para a escolinha de três anos e que teve 

informações que foram disponibilizadas somente quinze vagas, porém, existem mais oito crianças para 

serem inscritas. Tendo o Presidente feito requerimento ao executivo com cópia à secretaria de 

educação requerendo informações dos motivos de terem aberto apenas quinze vagas, que seja 

revista a situação e estendido o número de vagas. Que a prefeita junto ao departamento de 

educação dentro das possibilidades e aumente o número destas vagas.Fez também requerimento 

ao executivo solicitando seja verificada a possibilidade e seja estendido o auxilio alimentação aos 

inativos, pensionistas e conselheiros tutelares.Dissesaber das condições dos servidores públicos, que 

os inativos não recebem este auxilio, pois, o IMPREFORT não pode conceder este tipo de benefício, mas, 

existem entendimentos de que a prefeiturapode conceder este beneficio aos inativos e conselheiros 

tutelares, e ainda, existem os casos de que um mesmo cargo está ganhando cento e cinquenta reais a 

menos do que o servidor que está trabalhando. Informou que o transporte dos alunos de Franca será feito 

o que é muito bom. Tendo o vereador Jurubel parabenizado a prefeita, pois, irá manter este transporte 

colaborando com os alunos, investindona educação do município. Após o Presidenterelatou que devido 

aos feriados de carnaval e quarta-feira de cinzas, a terceira reunião ordinária será realizada no dia 19/02,e 
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para que não percam o prazo de votação do veto, será agendada reunião extraordinária no dia 11/02 às 

dezoito horas, tendo o Plenário concordado.Em seguida o vereador Fernando disse que os vereadores 

devem buscar solução para o transporte intermunicipal Fortaleza/Passos, que desde o encerramento das 

atividades da VM, os mesmos estão correndo atrás,pois, foram retirados vários horários do ônibus. Que é 

sabido por todos que diversas empreiteiras estãoem atividade na empresa e que a empresa de ônibus está 

novamente fazendo o transporte até a Votorantim, por isso, deveriam agendar reunião para discutir a 

volta deste transporte para Passos aos sábados, domingos e feriados, além de aumentar os horários. 

Sugerido pelo Presidente que se reúnam com o executivo para que possam agir juntos, visando melhorar a 

situação. Antes de encerrar o vereador Wilson comentou que soube que serão contratados cento e seis 

cidadãos para trabalharem na empresa, porém, apenas vinte por cento serão cidadãos de Fortaleza. Tendo 

sidoelaborado ofício dos vereadores Wilson, Fernando e Ernane ao gerente geral da Votorantim 

solicitando informações dos motivos de contratarem apenas vinte por cento de cidadãos 

fortalezenses para atividades da empresa. Solicita ainda, seja verificada possibilidade de 

contratarem porcentagem maior número destes cidadãos, visando priorizar e dar maior 

oportunidade de emprego aos fortalezenses. O Presidente disse concordar com o vereador Wilson, que 

esta porcentagem é pequena, que questionaram isso na reunião, principalmente contratarem cargos que 

existam no município, respondido que não irão interferir nas contratações realizadas pelas empreiteiras 

porque precisam do empreendimento em funcionamento até o dia dois de julho, e por isso, não podem e 

não existe clausula no contrato que faça eles pressionar as empreiteiras. Lembrado ainda pelo vereador 

Ernane que nenhum dos participantes do curso de caldeiraria serão aproveitados nas contratações. Dito 

pelo vereador Fernando que quando dizem que estes cursos realizados pela empresa, ocorrem apenas 

para consultoria, os responsáveis apelam e na verdade é o que ocorre, porque formaram o pessoal e não 

resolveu, por isso fica indignado, pois, a empresa não respeita o município. O vereador Wilson comentou 

que há tempos participou de reunião da empresa, onde alegaram que as poucas contratações se davam por 

falta de capacitação dos fortalezenses, por isso,quer estar com a justificativa da empresa por escrito para 

mostrar às pessoas.Não havendo mais assuntos a serem discutidos no grande expediente passou-se a 

ORDEMDO DIA com a seguinte pauta:Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, sendo 

todos aprovados por unanimidade. O Presidente convocapara a primeira reunião extraordinária do mês de 

fevereiro, a realizar-se no dia 11, às 18:00 horas.Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para constar 

foi lavrada a presente ata que depois de verificada e aprovada será assinada pelos vereadores presentes.   


