
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2014, no dia 12 às 19:00 horas, na sede 

da Câmara Municipal, situada a Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas/MG. Feita a 

chamada constatou-se a ausência do vereador Wilson Pereira e a presença dos demais vereadores. Em 

seguida foi lida a ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. Instalado o PEQUENO 

EXPEDIENTE o presidente informou o seguinte: distribuição de respostas do executivo; autorização de uso 

de espaço da Câmara pelo SINDISFOR, para Assembléia dos servidores públicos no dia 13/05/14, as 18:00 

horas; e também para a ADESFORT, para apresentação do Projeto de Olho no futuro, no dia 23/05/2014 às 

19:00 horas. Em seguida anunciou que a partir da terceira reunião ordinária deste mês, no dia 19, estaria 

determinado o cumprimento do art. 161 do Regimento Interno que assim dispõe “A ata da sessão anterior 

ficará a disposição dos vereadores, para verificação, 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão seguinte, ao 

iniciar-se esta, o presidente colocará a ata em discussão e, não sendo retificada ou impugnada, será 

considerada aprovada, independentemente de votação”. Continuando informou ainda que os áudios das 

reuniões serão disponibilizados no site oficial da Câmara Municipal, além de notícias de interesse da 

sociedade, e pediu a compreensão dos nobres vereadores na organização dos trabalhos durante as 

reuniões, objetivando melhor compreensão dos cidadãos. Instalado o GRANDE EXPEDIENTE. O Presidente 

questionou sobre a veracidade do boato de que o cidadão Roni havia desistido do cargo de motorista 

aberto pelo processo seletivo da Prefeitura Municipal nº. 01/2014, respondido pelo vereador Evair que 

segunda informação esta informação seria verídica, com exceção do vereador Márcio Domingues, que 

justificou que esta é uma função administrativa do executivo, os vereadores fizeram requerimento 

solicitando fosse convocado o segundo colocado o mais breve possível. Após por sugestão do presidente o 

Plenário fez requerimento ao sargento Ronaldo, tendo em vista constantes reivindicações da 

população, solicitando empenho mais efetivo no combate as práticas de furtos que voltaram a ter maior 

incidência no município. Após o presidente relatou que recebeu reclamações de populares de que água 

captada estaria dando dor de barriga na população, porém o presidente enfatizou que ainda não haviam 

iniciado a captação de agua do rio, e por este motivo solicitou a análise de agua à copasa.  No uso da palavra 

o vereador Márcio Domingues discorreu as proposições em pauta. Falou da criticidade das estradas rurais 

do município que têm recebido muitas cobranças, citando alguns pontos mais críticos, concluindo a 

necessidade de manutenção das mesmas. Aproveitou para informar que está prevista para o dia 20 deste 

mês a entregue através do PAC de máquina Patrol que provavelmente beneficiar muito na manutenção das 

estradas. Após fez leitura de resposta a requerimento de sua autoria, relativo à visita realizada por ele e o 

presidente no centro educacional para averiguar a situação dos pombos, já debatidos em reunião, e na 

ocasião presenciaram as serviçais fazendo a higienização do local apenas com agua, sem produtos de 

limpeza. Disse que a resposta demonstra desinformação por parte do autor, e que ele acredita que não teria 



sido a prefeita. Narrou novamente os fatos que ocorreram naquele dia, disse que a responsável estava 

empacotando os materiais, que falaram com a Diretora e que o atraso se dava por não ter licitação pronta, e 

que ele pediu programação nas licitações para não deixar atrasar, pois receberam a informação do servidor 

Diego, de que faltavam materiais por atraso nas licitações. Ao final disse que esta resposta não teria valor 

algum além de ser leviana, e que a responderia novamente narrando os fatos, pois quem respondeu 

desconhece o acontecido, e que em sua opinião deveria ser respondida com mais educação. Após o 

vereador Jurubel Reis discorreu sobre os projetos em pauta, comentou sobre os problemas nas estradas 

rurais, enfatizando que a população já entendeu a real situação do município, porém estão dispostos a 

ajudar inclusive na manutenção de estrada, de pagar horas de máquinas, de ceder madeira para construção 

de mata burros citando como exemplo, cidadão que solicitou apenas o serviço de máquina e que estaria 

disposto a ceder à madeira. Ao final enfatizou que é preciso haver conscientização e interação entre o 

poder público e a sociedade, que apenas cobranças não seriam suficientes para solucionar os problemas. 

No uso da palavra o vereador Fernando Pereira agradeceu a Deus, aos vereadores e servidores e aos 

presentes na reunião e discorreu sobre os projetos em pauta. No uso da palavra o vereador Evair Pereira 

após manifestar acordo com os projetos em pauta, fez requerimento ao executivo solicitando que na 

medida do possível, havendo condições e massa sobrando seja construído quebra molas nas Ruas Jacuí e 

Antônio Francisco Domingues. Tendo em vista reclamações da população e requerimento sugerindo seja 

adotada critérios a ser passados aos chefes dos setores de quando houver inspeções e fiscalização por 

vereadores nos setores da prefeitura municipal, que as dúvidas e questionamentos, sejam solicitados por 

ofício para evitar mal entendidos e distorções dos fatos. Após o vereador Gabriel Queiroz discorreu sobre 

os projetos em pauta e disse que apesar da situação atual ser complexa existe a situação das estradas rurais 

que precisam de manutenção, e que aguardariam a entrega das máquinas que vão colaborar na 

manutenção das estradas. O vereador Aparecido Amaral manifestou acordo com os projetos em pauta, e 

disse da necessidade de manutenção nas estradas, informando que infelizmente a maquina estragou no 

bairro chapadão, mas brevemente os serviços voltaram a ser realizados. Após o por sugestão do vereador 

Ernane Moreira o PLENÁRIO fez os seguintes ofícios: a secretaria de saúde em agradecimento pelo evento 

na Praça do Rosário no dia das mães, onde foram realizados diversos trabalhos voltados à saúde e ao 

Deputado Renato Andrade em agradecimento pela doação de veículos para a saúde. Após o vereador 

Ernane Moreira fez requerimento ao executivo em agradecimento pela limpeza nos novos loteamentos, 

tendo feito parte desta autoria o vereador Evair Pereira. Após o vereador Jurubel Reis informou o 

agendamento de reunião com o Diretor Clínico e Diretora do Departamento de Saúde na Câmara Municipal 

no dia 13/05/2014 as 10h00min para debater assuntos voltados a saúde municipal. O vereador Márcio 

justificou que na data agendada provavelmente não poderia estar presente e pediu que fosse debatido 



sobre as reclamações recebidas de supostas dificuldades encontradas pelos pacientes quando necessário, 

para serem encaminhados para Passos, citando como exemplo um caso de um problema mais grave em que 

o médico disse que haviam demorado muito a encaminhar e que este cidadão teria ido sem 

encaminhamento. Houve um pequeno debate destas situações e ao final foi enfatizada a necessidade de não 

correrem o risco de segurarem demais para evitar custos altos a prefeitura, apesar de ter sido reconhecido 

que a responsabilidade era do médico em avaliar os que realmente precisam ser encaminhados.  Não 

havendo mais assuntos para o grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: 

Votação em segundo turno do Projeto de Lei nº. 03/14 que Dispõe sobre a participação de Fortaleza de 

Minas/MG no consórcio público intermunicipal para o desenvolvimento sustentável da região de S. S. do 

Paraíso e dá outras providências o qual foi aprovado por unanimidade. Leitura da Emenda Modificativa 

nº. 01 ao Projeto de Lei 01/14 a qual foi colocada em votação e aprovada por unanimidade; Leitura da 

Emenda Modificativa nº. 02 ao Projeto de Lei nº. 01/14 que colocada em votação recebeu sete votos 

favoráveis e uma abstenção do vereador Márcio Andrade sob a justificativa de não ter compreendido a 

alteração ao art. 6º, sendo a emenda aprovada pela maioria; Discussão e votação do Projeto de Lei 

01/14 que Dispõe sobre a instituição da Lei de uso e ocupação do solo do Município de Fortaleza de 

Minas/MG e dá outras providências, aprovado por unanimidade; Discussão do PL Nº. 04/2014 e PL Nº. 

05/2014, proposições que tratam de renovação de convênio com a Copasa para abastecimento de agua e 

de isenção de taxas e tributos.  Foi unânime a manifestação favorável à aprovação destas proposições. 

Justificaram que não seria viável transferir este serviço a outra entidade, visto a situação financeira atual 

do município, e ainda, enfatizaram que todos os municípios do estado, convenentes com a Copasa praticam 

o mesmo prazo de vigência de trinta anos e isentam o pagamento de tributos; que este serviço é essencial e 

a copasa tem capacitação para prestá-lo, e ainda, conforme acordo feito com a empresa, serão oferecidos 

outros benefícios como: prolongamento de redes de esgoto e de distribuição de água, manilhamento do 

novo loteamento e solução relativa a caixa d agua. O vereador Márcio Domingues registrou que achava a 

vigência de trinta anos era longa, que deveria ser reduzida para dez anos, mas pelos benefícios que trará, 

por ser essencial e por ser praticado desta forma na grande maioria dos municípios seria a favor do 

projeto. O vereador Jurubel Reis disse que o prazo realmente é longo, porém, seria inviável o município 

passar para outra entidade ou assumir o serviço, enfatizando que o convênio já está vencido e a população 

não poderia ficar sem agua. No mesmo sentido falou os demais vereadores, que foram lembrados pelo 

vereador Fernando Pereira, que também seria feito pela copasa o prolongamento da rede na saída para o 

bairro Perobas, além da elevatória no loteamento do Sr. José Leão. Quanto à isenção de tributos todos 

manifestaram estar de acordo, enfatizado pelo vereador Márcio Andrade que o parecer da assessoria 

jurídica da Casa é pela legalidade desta isenção, também praticada por outros municípios e por este motivo 



seria favorável. O vereador Jurubel comentou que soube pelo vereador Evair que se fossem cobrados 

tributos ou taxas o valor a entrar como receita no município seria em torno de apenas quatrocentos reais, o 

qual provavelmente seria repassada a população.  Após discussões o Projeto de Lei nº.  04/2014 que 

Autoriza o município a firmar convênio de organização, regulação, fiscalização e prestação de serviços 

públicos municipais de abastecimento de água; e Projeto de Lei nº. 05/2014 que “Concede isenção de 

tributos que especifica, à empresa prestadora dos serviços públicos de abastecimento de agua por ocasião 

da outorga destes serviços” foram liberados pelas comissões, colocados em votação no primeiro turno e 

aprovados por unanimidade. Em seguida foi iniciada discussão a Prestação de contas do município 

relativo ao exercício de 2012. Foi lido o parecer da comissão de Finanças e Orçamento da Câmara que 

é pela aprovação das contas 2012. Foi lido o Projeto de Decreto Legislativo nº. 01/2014 que “Aprova as 

Contas do Município de Fortaleza de Minas, relativas ao exercício de 2012”. Os membros da comissão 

manifestaram serem favoráveis a aprovação das contas seguindo o entendimento do TCE/MG, que não 

apontou qualquer irregularidades nas contas. O vereador Fernando relatou que se posteriormente 

aparecer alguma irregularidade podem tomar outros procedimentos. O Presidente da Câmara convocou 

reunião extraordinária para o dia 02 de junho de 2014, tendo como ponto exclusivo de pauta, a votação das 

contas de 2012, e cedeu prazo de até quarenta e oito horas para o vereador que desejasse apresentar 

substitutivo ao Projeto de Decreto nº. 01/2014. Após foram colocados em votação os requerimentos 

apresentados nesta reunião que foram aprovados pela maioria. O Presidente convoca para a terceira 

reunião ordinária do mês de março, a realizar-se no dia 19 às 19:00 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.   

 


