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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2015, realizada àsdezenove horas do dia 

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

constatou-se a ausência do vereador Adenilson Queiroz,ea presençados demais vereadores.O Presidente 

informou que a ausência do referido vereador foi justificada e foi aceita a justificativa pela Presidência.Após 

verificação, a ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi instalado o PEQUENO 

EXPEDIENTEcom a seguinte pauta:Leitura dos projetos de lei nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17 e 18/15 que “Dispõem sobre a concessão de uso de terreno urbano para o 

desenvolvimento de atividades industriais e dá outras providências”, encaminhado às comissões. O 

Presidente informa que estão sobre as mesas cópias de respostas de ofícios e requerimentos.Não havendo 

mais matérias no pequeno expediente, passou-seao GRANDE EXPEDIENTE:Tendo sido feitorequerimento 

do Presidente e do vereador Jurubel Reis ao executivo requerendo em regime de urgência, cópia dos 

três últimos decretosque regulamentam a lei nº 803 de 11/01/2006 –Dispõe sobre concessão de 

bolsa de estudosà estudantes do ensino técnico e superior residentes no município.Após o Presidente 

informou que a promotoria de justiça solicitou à esta Casa, cópia dos projetos de leis referentes à concessão 

de uso de terreno urbano que estavam em tramitação, que será enviada resposta até 11/03. Falou de reunião 

com a prefeita para discutirem sobre o tanque de leite, a qual deixou claro que irá repassar o tanque para 

alguma associação ainda esta semana,e a mesma terá quearcar com os custos de energia elétrica e água. 

Disse que a reunião foi básica, que tentaram conversar para que fosse colocado outro padrão ou fosse criada 

lei de programa de incentivo, mas,segundo a prefeita isso não poderia ser feito, pois, tinha que resolver logo 

este assunto. Quanto ao requerimento dos decretos, disse que é justamente para esclarecer dúvidas da 

população e avaliarem. Após o vereador Jurubel Reis lamentou o falecimento da Sra. Dirlene, servidora 

pública há muitos anos no município. Quanto aos decretos, disse que estiveram na prefeitura, viram o último 

expedido sobre as bolsas de estudos, solicitaram cópia, mas, foram informados que o documento sairia da 

prefeitura mediante requerimento. Sobre os projetos de doação de terrenos novamente enviados à Câmara, 

disse que são iguais aos anteriores, por isso, devem avaliar e refazer todo o processo de estudo, pois, 

acredita que o assessor jurídico fará da mesma forma e dedicação. Lembrou que foram encaminhadas à 

Câmara vinte e sete solicitações de terrenos, e estão em mãos com dezoito projetos de lei, então, estão 

cedendo bem público distinguindo as pessoas que farão uso dos mesmos. Questionou ao Presidente se as 

cópias solicitadas pelo promotor foram dos projetos atuais, respondido que a solicitação da promotoria foi 

protocolizada na Câmara antes da chegada dos novos projetos. Que serão enviadas cópias do procedimento 

completo realizado anteriormente, assim como,dos projetos atuais recebidos em 06/03. Dito pelo vereador 

Jurubel, que não podem entender que são vinte e sete intenções, que vão ceder por trinta anos para uma 

pessoa, sendo que existem mais interessados, que não vê isso como uma coisa legal, mas, espera parecer 

jurídico e discussão das comissões. Disse que todos merecem, mas, o município não pode privilegiar uma 
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pessoa em detrimento de outra. Após fez requerimento ao executivo para a limpeza de terreno do lado 

do Centro Educacional Silvana Leão do Prado, pois, está muito sujo, inclusive há pessoas jogando 

entulhos no local. Requer ainda, sejam providenciadas e colocadas placas informando que é proibido 

jogar lixo e entulhos no referido terreno, visto que o lixo depositado no local não é do tipo que o 

caminhão da coleta recolhe. Por sugestão do vereador Ernane, o qual também assina o requerimento, 

requer ainda, sejam implantadas estas placas nos terrenos do novo loteamento, visto o recebimento 

de reclamações de que está sendo jogado lixo nos mesmos.O vereador Jurubel Reis falou que quando fez 

requerimento para a limpeza do jardim do Centro Educacional, foi respondido que já estava nos planos da 

prefeitura limpar o local, mas, já havia quase trinta dias do inicio das aulas quando fez o requerimento, e a 

limpeza não tinha sido feita. Em seguida o vereador Gabriel Queiroz comentou fazer parte do grupo de 

produtores que depositam o leite no tanque e o que lhe preocupa é se foi estipulada data de saída do referido 

tanque pelo promotor. Disse que conversou com alguns produtores os quais estão divididos na escolha da 

associação que devem se filiar para dar continuidade nos trabalhos do tanque, mas, seu pensamento é que os 

produtores deveriam montar uma associação, mesmo demorando um pouco, pois, seria mais prático, visto 

ser complicada a negociação. Informou que foi procurado pelo Sr. Josias o qual pediu urgência, pois, a 

prefeita o procurou com certa urgência, e informou que o tanque deve ser repassado a alguma 

associação.Respondido pelo vereador Evair que o promotor ainda não tem conhecimento do fato e que o 

executivo está tomando a decisão antes que a retirada do tanque seja solicitada pela promotoria. Sugeriu que 

o grupo de produtores reativasse alguma associação que estiver parada. Sugerido também pelo Presidente 

que a própria CENTRALFORT poderia receber os produtores como associados e assumir a responsabilidade 

com o tanque, pois, a mesma não tem obrigação de repassar a outra associação. Enfatizado pelo assessor 

jurídico que primeiramente devem analisar o estatuto da CENTRALFORT. Em seguida o vereador Fernando 

Pereira cumprimentou os presentes, agradeceu a Deus por esta reunião, equestionou quantos eram 

anteriormente os indicados a serem contemplados com lotes, respondido que eram também dezoito pessoas. 

Quanto aos demais que solicitaram o lote e os projetos não foram enviados à Câmara, o vereador Fernando 

perguntou se os mesmos já procuraram o executivo, e ainda,que as comissões devem analisar inclusive as 

outras intenções, respondido pelo vereador Jurubel que o executivo enviou resposta de requerimento com o 

formulário e as vinte e sete intenções. Após foi feito ofício dos vereadores Fernando, Ernane, Evair e 

Amaral ao executivo com cópia para a secretaria de saúde parabenizando pelo destaque do 

município no COSENES – Conselho de Medicina de Minas Gerais, pois, mesmo com todas as 

dificuldades, Fortaleza se destacou no envio de informações e notícias, presenças emreuniões, 

respostas de questionários, atualizações do SISLOG, etc. Tendo o vereador Fernandoinformado o 

percentual das cidades vizinhas e dito que por ter sido destaque com 84% de percentual alcançado, 

Fortaleza participará de congresso em Foz do Iguaçu no período de 15 a 17/04 com todas as despesas 
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pagaspelo COSENES. Ao final leu o pronunciamento da diretora do departamento de saúde em 

agradecimento pelo reconhecimento. Em seguidao vereador Evair Pereiradisse que no inicio da reunião o 

Presidente aceitou a justificativa do vereador Adenilson Queiroz, que acredita que a ausência do mesmo é de 

fato por força maior, mas, como vereador gostaria que fosse devidamente comprovada, conforme art. 89, 

inciso V, que diz que é dever dos vereadores comparecer às sessões pontualmente,salvo por motivo de força 

maior, devidamente comprovado. Disse saber que é de competência do Presidente aceitar a justificativa, 

mas, gostaria que o colega Adenilson estivesse de acordo com o Regimento Interno, por isso, solicita ver a 

comprovação posteriormente. Tendo sido feito ofício dos vereadores Evair, Fernando e Amaral neste 

sentido. Quanto ao requerimento expedido ao Presidente, o vereador Evair informou que solicitou cópias 

dos comprovantes das justificativas das faltas dos vereadores, que comprovam realmente que foi por motivo 

de força maior que os mesmos não puderam estar presentes nas reuniões, mas, não foi respondido, que não 

irá fazer novo requerimento, porém, na primeira oportunidade solicitará pessoalmente na secretaria da 

Câmara as cópias dasreferidas comprovações. Após comentou que no inicio da gestão do vereador Adenilson 

como presidente, solicitou fossem cortados os bolos de aniversário para os vereadores, e gostaria 

desolicitar isso agora também, pois, para funcionários talvez seja encontrado respaldo para esta aquisição, 

mas, para vereadores não vê legalidade, informando ainda, eque abre mão do bolo em seu aniversário. O 

vereador Fernando concordou com o colega Evair, disse que também abre mão do bolo em seu aniversário, 

edisse que deve ser revista também a aquisição de salgadinhos para os vereadores nos dias de reuniões, 

pois, acha desnecessário visto que as sessões são a noite e os vereadores provavelmente já jantaram, e ainda, 

porque as reuniões não se estendem por muito tempo. Relatou que já que o município está passando por 

dificuldades, com esta economia a Câmara poderia ajudar o executivo, visto que no final do ano as sobras 

poderão ajudar nas despesas do município. Disse que este requerimento ainda não foi feito ao Presidente, 

mas gostaria que o mesmo analisasse, pois, na gestão do ex - presidente Adenilson Queiroz, o vereador disse 

que se o mesmo não acatasse, estaria representando no Ministério Público, visto que é inconstitucional a 

aquisição de bolo, pois, não há lei que ampara a questão, porém, não fez a representação, agora gostaria que 

não chegasse a este ponto.Tendo os vereadores Evair e Fernando feito requerimento ao Presidente 

solicitando avaliação.Respondido pelo Presidente que de imediato não tem intenção de cortaro bolo e 

salgados, e caso mudar de ideia os vereadores serão comunicados.Diante disso, o vereador Fernando 

Pereira requereu apoio do assessor jurídico na elaboração de representação, pois, irá denunciar o 

fato ao Ministério Público.Respondido pelo assessor que o mesmo não pode representar contra a Câmara, 

visto ser contratado por esta Casa. Quanto ao bolo de aniversário, o vereador Wilson disse que em 2014 

também dispensou, pois, para comemorar deve ser com pessoas que o aniversariante tem orgulho de estar 

perto, o que não o seu caso, e que novamente não quer o bolo em seu aniversário, porém, a decisão é de 

competência do Presidente. O vereador Fernando que a prefeita não pode adquirir bolo para comemorar o 
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próprio aniversário. Respondido pelo vereador Wilson que se a prefeita quiser ela pode, pois, irá responder 

por seus atos.Em seguida o vereador Evair Pereira comentou que em reunião anterior, o vereador Jurubel 

disse que a administração atual está fazendo pouco aos produtores rurais, mas, gostaria de relembrar que 

esta administração recebeu os tratores sucateados, inclusive dois foram leiloados, que o trator azul estava 

com apenas cem horas trabalhadas e fundiu o motor. Que hoje existem duas grades que talvez não estejam 

perfeitas, mas, estão trabalhando. Que as arações em 2014 foram atrasadas devido a seca, mas, quando 

choveu o executivo fez o que pôde. Quanto ao município não possuir mais as ensiladeiras, disse que se 

recorda bem que foram compradas duas ensiladeiras da melhor qualidade, as quais foram totalmente 

destruídas no mandato passado, ficando apenas a sucata que foi leiloada, e é por este motivo que o município 

não tem o equipamento. Que existem duas carretas que na medida do possível estãoatendendo aos 

produtores na silagem e que está esclarecendo porque ficou parecendo que esta gestão não está investindo e 

ajudando os produtores, o que não é verdade, pois, dentro do possível o município está sim ajudando os 

mesmos. Lembrando que na administração passada também houve falhas. Que não tem nada contra o colega 

Jurubel, o qual tem todo direito de opinar, porém, está expondo o outro lado o qual é verdadeiro para o 

vereador Evair. Após o vereador Ernane comentou que tem recebido reclamações de que a COPASA abre 

buracos nas ruas para fazer algum tipo de serviço e tem deixado montes de terra, levando muita poeira para 

as residências, além de não fazerem a manutenção do asfalto destruído. Que este serviço está ficando 

somente sob responsabilidade da prefeitura, e que em certo local osmoradores tiveram que fechar buraco 

aberto pela companhia de água. Tendo sido feito requerimento dos vereadores Ernane, Evair, Fernando 

e Amaral ao encarregado de serviços gerais solicitando providências junto a COPASA para que a 

mesma faça a manutenção do asfalto onde são abertos os buracos.Solicitado pelo vereador Ernane 

fosse enviado ofício à COPASA neste sentido e informando o pedido de providências junto ao 

encarregado da prefeitura.Em seguida o vereador Aparecido Amaral falou que as comissões poderiam 

liberar os projetos com mais rapidez para que sejam analisados e votados. Após o vereador Wilson Pereira 

lamentou o falecimento da servidora Dirlene, pois, ouviu diversas vezes comentários de que a mesma não 

tinha nada, porém, veio a falecer, por isso, as pessoas devem pensar antes de falar dos outros. Quanto ao 

requerimento sobre justificativa expedido ao Presidente, disse que existe justificativa para sua falta, quando 

esteve em Belo Horizonte, onde algunspais das crianças da CRIAFORT procuram o vereador Evair, o qual deu 

a palavra que não faria nada. O vereador Wilson questionouao vereador Evair se o mesmo não se lembrava 

desta passagem. Respondido que a palavra de ir a Belo Horizonte é uma coisa, e que não tem nada a ver uma 

coisa com a outra, porém, está cumprindo o Regimento Interno. Dito pelo vereador Wilson que para o 

mesmo,a palavra de homem vale muito. Informado pelo vereador Evair que o colega deveria se lembrar de 

que estão em Plenário, e que gostaria que o vereador Wilson lhe respeitasse e dosasse as palavras, da mesma 

forma que as palavras do mesmo seriam dosadas para discutirem o assunto, visto que os vereadores têm o 
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compromisso com as reuniões da Câmara, a não ser que seja um caso de doença ou morte, pois, para o 

vereador Evair não é justificativa caso o mesmo esteja com seu caminhão com problemas em algum local, 

que o correto é ligar para alguém para lhe buscar, pois, o compromisso de um vereador é seríssimo. Disse 

que admira a coragem de um presidente pagar o dia de reunião ao vereador que falta a mesma e sem 

comprovação escrita, pois, um caminhão atolado ou uma viagem para Belo Horizonte não justifica ausência 

em reunião. O vereador Wilson disse que respeita a pessoa do vereador, mas quando o Sr. Adilson Francisco 

e o Sr. Adilson Amaral procuraram o Sr. Evair, o mesmo deu a palavra de que não faria nada contra o 

vereador Wilson. Tendo os referidos pais, dito que se o vereador Wilson não fosse nesta viagem nenhum dos 

outros cidadãos iriam, que procuraram o presidente da época tendo sido informado que não haveria nada de 

importante na reunião, que procurou informações sobre as consequências que poderia sofrer sendo 

informado que o máximo seria a devolução de valor correspondente a presença no dia da reunião. Disse que 

de acordo com o Sr. Adilson e Sr. Amaral os mesmos iriam com o vereador Wilson onde fosse preciso, porque 

a época foi dada palavra do vereador Evair. Que está apenas se resguardando e justificando, que se for 

preciso os dois cidadãos citados participarão de reunião da Câmara para que conste em ata as falas dos 

mesmos. Quanto aos projetos em pauta disse que vieram da mesma forma e que devem aguardar parecer 

jurídico. Com relação ao assunto referente a ajuda aos produtores rurais, o Presidente salientou que pode 

até ser pelas condições atuais, mas, hoje o município faz muito menos aos produtores do que  fazia antes. 

Que a questão não é ser no mandato do ex prefeito Altair, que pode ser de quem for, até mesmo no mandato 

passado da prefeita Neli, ou ainda os anteriores, época em que foi feito mais aos produtores. Relatou que 

respeita a opinião do vereador Evair, mas na questão da ensiladeira discorda, pois, todos sabem que com o 

uso, vão deteriorando, porém, existe manutenção. Disse que quem adquiriu as ensiladeiras não foi 

responsável por sucatear as mesmas, pois, foram recondicionadas e usadas. Que tais equipamentos foram 

encostados, mas, ainda estavam trabalhando, e que soube disso pelos próprios tratoristas no dia do leilão. 

Sobre as faltas e justificativas dos vereadores nas reuniões, o Presidente disse que a lei que fala sobre o 

desconto em folha de pagamento, apenas contempla que o Presidente tem que aceitar a justificativa, porém, 

junto do assessor jurídico irá se pronunciar posteriormente. Em seguida o vereador Jurubel disse concordar 

com o posicionamento do colega Evair, mas, em momento algum falou que a prefeitura não está fazendo 

nada para os produtores. Relatou concordar com a fala do Presidente e comentou que disse que o executivo 

está fazendo menos do que fazia e isso independente de qual seja o mandato. Que tem convicção disso e é o 

que ouve dos produtores. Que estão no terceiro ano de mandato, devem parar de culpar o que já passou, uma 

crise passada, e devem pensar o que vão construir da cidade de Fortaleza de agora em diante, pois, se for só 

para jogarem pedras nos ex prefeitos do município, futuramente os filhos ou netos dos vereadores estarão 

discutindo que a situação deles não é boa porque os atuais vereadores não correram atrás. Respondido pelo 

vereador Evair que as palavras do colega Jurubel são muito bonitas, porém, não liga para as mesmas.Quanto 
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ao fato do assessor não poder representar contra a Câmara no Ministério Público, o vereador Evair sugeriu 

ao Presidente, fosse contratado advogado. Tendo o vereador Wilson dito não entender a situação, pois, 

solicitaram economia com salgados e bolos, mas, querem a contratação de advogado?Tendo o Presidente 

concordado com o colega Wilson. Dito pelo vereador Evair que os colegas estariam levando o assunto para o 

lado pessoal, informado pelo Presidente que o questionamento sobre o advogado será respondido. O 

vereador Fernando questionou sobre o agendamento de reunião das comissões, dito pelo Presidente que os 

vereadores devem acertar a data, que geralmente tentam fazer acordo que fique bom para todos, pois, o 

Presidente não pode agendar a reunião. O vereador Wilson informou que não irá participar desta reunião, 

pois, os projetos são os mesmos e sua opinião continua a mesma, a não ser que mude o parecer do assessor 

jurídico, ou após visita ao promotor, o mesmo informar que os projetos podem ser votados na sua forma 

original. O vereador Jurubel disse que estará presente na reunião, mas que sua opinião também continua a 

mesma, visto parecer jurídico. O vereador Evair questionou ao assessor se podem ser colocadas emendas no 

projeto, já que o conteúdo é o mesmo, respondido que sim e que podem ser estabelecidos critérios. O 

vereador Fernando questionou se chegou notificação à Câmara, respondido que chegou ofício solicitando 

cópias dos projetos. 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 terceira reunião ordinária do mês de março, a 

realizar-se no dia 16, às 19:00 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.   


