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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2015, realizada àsdezenove horas do dia 

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

estavamtodos os vereadores presentes.Após verificação, a ata da reunião anterior foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE:O Presidente comunica que estão sobre as 

mesas as seguintes cópias: 1- convite da Câmara de Passos para entrega de títulos honorários no dia 09/04 

às 19:30 horas; 2 - cópias de respostas de ofícios e requerimentos; 3- outros convites. Não havendo mais 

matérias no pequeno expediente, passou-seao GRANDE EXPEDIENTE:Quanto aos projetos de lei 

complementar em trâmite, o vereador Jurubel Reis disse que foi feita reunião de comissão, e após discutirem 

bastante e entender realmente o que os projetos querem,o Sr. Balduíno, chefe do setor de tributos, propôs de 

conversar com a prefeita e verificar a possibilidade de retirada dos projetos, até para estudarem melhor o 

que os mesmos falam. Disse que de acordo com o Sr. Lima, consultor que ajudou na elaboração do projeto, 

em alguns lugares houve aumento daarrecadação quando falam das obrigações bancárias, mas, para o 

vereador, enquanto o município possuir apenas uma agência bancária, existirá o medo de perdê-la, pois, a 

folha de pagamento da prefeitura não é mais desta agência, diminuindo o fluxo do banco. E se aumentarem 

os impostos agora, poderão perder no futuro. Sobre o ISSQN, disse que irá haver muitas mudanças, que estão 

em um município com grande crise financeira, e devem ser atraídas empresas, mas, se aumentarem os 

impostos haverá controvérsia, e por isso, não concorda. Quanto a mudança da lei que trata sobre abertura de 

empresas e alvará, os valores serão aumentados em quatrocentos por cento para os pequenos comércios da 

cidade, e se o próximo prefeito quiser aumentar ainda mais esta porcentagem, o mesmo poderá através de 

decreto, e por isso, o vereador é totalmente contrário ao projeto, porém, está aguardando resposta da 

prefeitura sobre a retirada do mesmo. Disse que devem tomar muito cuidado, pois, não é em momento de 

crise e aumentando impostos queirão melhorar a situação do município, lembrando que da forma que o 

projeto está, irá onerar demais o pequeno empresário. Lembrado pelo Presidente que os vereadores devem 

fazer uma avaliação pessoal, pois, se a maioria estiver de acordo com o projeto original, o mesmo será 

votado.Após diversas discussões, foi feito oficio do Plenário ao executivo para informações se o 

projeto será retirado do trâmite ou não, visando reavaliação. Solicita ainda, a participação dos 

vereadores na nova elaboração do projeto.Em seguida o vereador Fernando cumprimentou todos, 

agradeceu a Deus por esta reunião, e disse entender que devem enviar o ofício, mas, se quiserem vota,r o 

mesmo é de acordo, pois, mais cedo ou mais tarde este projeto terá que ser votado, visto que de alguma 

forma terão que mexer na receita do município. O Presidente disse que na reunião de comissão foi 

informado que não podem colocar emendas no projeto, e por isso, deve ser retirado para que sejam feitas 

alterações, ou então, entrar em votação na sua forma original. Lembrado pelo vereador Fernando que foi 

feita consultoria no município para elaboração deste projeto a qual gerou custo e se houver modificações 

haverá mais custos. Após o vereador Evair Pereira disse que mais cedo ou mais tarde haverá alterações dos 
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valores os quais são muito antigos e o município precisa arrecadar um pouco mais, apesar de concordar que 

isto deve ocorrer gradativamente, que não podem permitir que um pequeno empresário pague impostos no 

mesmo valor de uma grande empresa, e também é injusto uma grande empresa como a Votorantim pagar 

apenas quarenta reais anualmente para funcionar no município. Falou que se existem falhas, o projeto deve 

ser retirado e devem ser feitos os ajustes, e que seja enviado à Câmara já com uma escala de valores do 

pequeno para o grande empresário. O Presidente concordou e disse que a alteração deve ser feita de forma 

que haja reajuste anual de porcentagem e não aumentar de uma vez. Continuando foi feito requerimento 

dos vereadores Evair, Ernane, Amaral e Fernando ao executivo sugerindo a confecção de panfletos e 

divulgaçãonos meios de comunicação do município, solicitando aos cidadãos a limpeza de 

calçadas/passeios e terrenos sujos. Que a divulgação chegue à residência de cada cidadão 

fortalezense, esclarecendo que o mesmo é responsável não só pela sujeira, mas pelo o que vier a 

ocorrer com algum cidadão, decorrente desta sujeira ou obstáculo que se encontra no passeio. 

Esclarecendo ainda, que a limpeza do meio fio é de responsabilidade da prefeitura, mas, a limpeza da 

calçada/passeio é de responsabilidade do proprietário do imóvel.O vereador Evair disse que este 

requerimento se justifica por haver muitos terrenos sujos, além de várias calçadas com muitos entulhos, e 

ainda, que a intenção é deixar os proprietários cientes, pois, as vezes não sabem que poderão ser 

responsáveis por algo que ocorra. Lembrado pelo Presidente que há comentários de que o povo fortalezense 

anda só no meio da rua, mas que, isso ocorre porque em muitos lugares ainda não têm passeio,e que para o 

vereador deveriam ser mais firmes nesta questão, inclusive haver fiscalização para não deixar ocorrer erros 

nas novas construções. Em seguida o vereador Ernane Dias lembrou que foi feito ofício solicitando fossem 

trocados os pisos da calçada da igreja, o qual oferece riscos, pois, no período chuvoso o piso é muito 

escorregadio. Após comentou que estiveram em São J. Batista do Glória, na inauguração do aterro sanitário e 

após conversa com o Deputado Odair Cunha, solicitaram apoio do mesmo para a construção da 

estrada Fortaleza/Jacuí, tendo o deputado questionando a quantidade de quilômetros, respondido que são 

dezoito quilômetros, o deputado solicitou o envio de ofício neste sentidopara que pudesse estudar e ajudar o 

município. Após acordo o ofício foi elaborado em nome do plenário, visto que esta é uma solicitação de 

todos os vereadores e de muitos anos.Após foi feito requerimento dos vereadores Ernane e Evair ao 

executivo requerendo a limpeza das margens da estrada que liga Fortaleza a empresa Morro Azul. 

Tendo em vista dificuldades para a passagem de veículos, havendo riscos de ocorrer acidentes. Em 

seguida foi feito ofício do Plenário parabenizando o Sr. Márcio Monteiro Magalhães, professor de 

educação física do município, o qual disputou campeonato de karatê em Las Vegas e foi tricampeão 

mundial. Quanto a limpeza da cidade, o vereador Ernane sugeriu que a prefeita convocasse os servidores 

municipais para que fosse feito mutirão de limpeza,porque a situação está bem crítica. Dito pelo vereador 

Evair que isso é importante. Em seguida foi feito requerimento dos vereadores Amaral, Evair, 
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Fernando e Adenilson requerendo em regime de urgênciaa abertura de estradana propriedade da 

Sra. Zina, no bairro Chapadão, mais precisamente nos Catirinos.  Requer ainda, o cascalhamento da 

referida estrada. Por sugestão do vereador Fernando requer a reabertura e cascalhamento de 

estrada do Sr. José Alaor no mesmo bairro. Dito pelo vereador Fernando que já fez esta solicitação ao 

encarregado do pátio, mas o serviço não foi feito apesar da máquina ter arrumado outras estradas do bairro. 

Informado pelo vereador Amaral que a Sra. Zina está com oitenta e cinco anos e no local não existe estrada. 

Que há uma descida grande e a Sra. Zina é hipertensa e diabética. Que este serviço não fica caro e para o 

cascalhamento irão arrumar o cascalho lá mesmo. Após o vereador Wilson Pereira comentou que o Sr. 

Márcio Monteiro merece os cumprimentos, pois, é uma pessoa sensata. Quanto aos projetos em trâmite, 

disse que não é justo o pequeno empresário pagar como o grande. Que devem ter cuidado para não atingir os 

empresários, senão odesemprego irá aumentar. Após lembrou que já foram feitos requerimentos sobre os 

vazamentos do telhado do poliesportivo e gostaria de repassar aos vereadores e pedir o apoio para a 

manutenção, pois, existe parceria entre o CRAS, a VM e a prefeitura, e poderão ocorrer eventos junto da 

escolinha de futebol. Disse que existe telha quebrada, o que pode trazer transtornos na época no evento. 

Tendo o vereador Evair informado que irá passar o assunto à prefeita o mais rápido possível. Em seguida o 

vereador Adenilson Queiroz questionou se existe linha telefônica gratuita na policlínica para atender 

chamadas dos cidadãos em caso de emergência. Respondido que não, o Plenário requereu do executivoem 

regime de urgência fosse verificada forma de implantar a referida linha telefônica, visto que muitos 

não têm créditos no celular para ligar na linha fixa da policlínica. Caso contrário,requer seja 

implantado número da vivo para que os cidadãos consigam falar com bônus, ou ainda, seja verificada 

a possibilidade de implantar uma linha de tri-digito como a antiga 192, visando facilitar aos cidadãos 

fortalezenses. Após o vereador Adenilson Queiroz fez os seguintes requerimentos ao executivo: 1 – 

requer a implantação de placas indicativas dos bairros rurais em pontos estratégicos da cidade; 2- 

requer informações da existência de projeto de educação ambiental nas escolas municipais, caso não 

exista, requer a implantação deste projeto nas referidas escolas; 3 –requer informações sobre verba 

para construção de PSF em terreno onde era localizada a horta comunitária. Requer ainda 

informações se os planos para esta construção já estão em andamento; 4 –requer seja verificado 

junto à procuradoria jurídica e na legislação pertinente a possibilidade da prefeitura ceder o 

transporte no período da manhã e tarde para diversas pessoas que trabalham em Passos, pois, tem 

recebido diversas reclamações sobre a falta deste transporte e estão dependendo de carona o que faz 

com que cheguem atrasadosao trabalho; 5 – à Sra. Lilian, assistente social, requerendo relação de 

cirurgias realizadas no município nos anos de 2013 e 2014, especificando os nomes de todos os 

contemplados, assim como, a relação dos que estão na fila de espera.O vereador Adenilson questionou 

os motivos de o tanque de combustível do município ainda não ter sido instalado. Respondido pelo vereador 
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Evair que estão aguardando projeto de adequação que está sendo feito por um bombeiro aposentado e 

conhece as regras, e que já está em fase final. Sobre a reunião do grupo de construção conjunta o vereador 

Adenilson comentou que discutiram sobre o plantio de mudas de café, que a Votorantim contratou empresa 

para fazer levantamento até o fim de 2015, com isso ficarão mais um ano sem fazer este plantio. Disse que 

estão gastando muito dinheiro com esta consultoria, o qual poderia ser usado para implantar vários viveiros 

de café. Que no município não há necessidade de ensinar este plantioao povo, pois, todos sabem e com este 

tempo parado o município vai só perder. Disse que este valor investido na consultoria, poderia ser usado 

para formar o viveiro de café e distribuir mudas para todos os produtores do município. Após diversas 

discussões sobre o tempo gasto para realização desta consultoria, o que atrasaria o plantio e distribuição das 

mudas de café, o Presidente lembrou que ainda existe prazo para a liberação de verba para a realização do 

projeto. Enfatizado pelo vereador Evair que o legislativo deve cobrar mais, para que desenvolvam projetos 

dentro da realidade do município e não projetos que o grupo pleiteia e acha que é viável e estão fora da 

realidade.O vereador Adenilson informou ter ficado triste depois da decisão, e pensou em desistir,não 

participar mais, porém, desistir é sinal de fraqueza, e por isso vai persistir e tentar mostrar mais uma vez 

que estão errados. Relatou que foi discutida também a possibilidade de amadurecer as associações do 

município, mas, o vereador não concorda, pois, estas existem há anos e nenhuma até hoje deu certo. O 

vereador Evair recordou fala do Sr. Celio Vidigal na reunião do grupo, o qual disse que o projeto PAIS foi 

imposto aos produtores, que não tiveram escolha e participaram, porém, hoje continuam neste projeto 

apenas quatro participantes, pois, o forte do município é o café. Dito pelo Presidente que um projeto que 

poderia ajudar bastante os produtores do município é o de inseminação artificial que melhoraria o rebanho e 

a quantidade de leite. Após o vereador Adenilson lembrou que foi falado pelo Sr. Balduino que o projeto 

chegou à Câmara, para que os vereadores sugerissem ideias, inclusive de aumentar as porcentagens 

gradativamente. Em seguida o vereador Ernane agradeceu a Sra. Rosalba presente na reunião pela iniciativa 

de fazer a segunda feijoada em prol da APAE de Passos que acontecerá no dia 08/05 no clube municipalàs 

dezessete horas. O vereador Fernando disse que a Votorantim gastou com o GAIA quase setecentos mil reais 

em três anos, e por isso, devem cobrar mais da empresa, pois, são parceiros e também têm 

responsabilidades. Disse que foi procurado por esta consultoria para que reunisse número maior de 

apicultores do município que são poucos, por isso, há dificuldade de reunir os mesmos. Em seguida o 

vereador Jurubel Reis comentou que para elaboração do projeto foi realizada consultoria pelo Sr. Lima, o 

qual falouque o projeto deve ser adequado à realidade do município. Sugerido pelo Presidente que a 

reavaliação do projeto seja feita entre os vereadores e a prefeita, lembrado pelo vereador Adenilson que foi 

falado também sobre mudarem o código de postura do município. O vereador Fernando disse ter 

informações de que em vários municípios foi feita consultoria pelo Sr. Lima e elaborado projeto, inclusive em 

Pratápolis onde houve alta na receita e o choque não foi tão grande para a população. Antes de encerrar o 
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Presidente comentou que chegou a Câmara informações de mais dois alunos matriculados na UNIFRAN, e a 

partir de agora os cálculos serão refeitos e o valor de devolução aumentado. Disse que conversou com a 

prefeita a qual ficou de avaliar junto a procuradoria jurídica, pois, para o Presidente o decreto está 

contrariando a lei, no que diz respeito a porcentagem, descontos e alunos que tem beneficios ou 

financiamentos, os quais estariam sendo prejudicados, porque de qualquer forma irão pagar. Quanto ao 

projeto em trâmite, o Presidente comentou que a instituição bancária do município não está em boa fase, o 

fluxo de dinheiro diminuiu devido a paralisação da Votorantim, e por isso devem avaliar a questão. Que é 

contrário ao projeto porque tem medo de perder o únicobanco existente no município. Sobre agendamento 

de reunião com promotor com a presença da prefeita, procurador e dois vereadores, para discutirem a 

cessão dos lotes, o Presidente informou que falou com a prefeita a qual ficou de analisar com o procurador 

do município e decidirem se participam ou não. Após informou o recebimento de oficio do executivo falando 

da diminuição do repasse da Câmara, que falou com a prefeita, foi feito ofício, e que o assessor entende que o 

executivo deve solicitar uma alteração na lei orçamentária para ser aprovada na Câmara, pois, existe 

consulta no TCU que fala da necessidade desta alteração, ficando a prefeita de avaliar com o procurador para 

que o projeto de lei fosse enviado. Quanto a realizar evento para homenagear personalidades do município, 

disse que no RI e na LOM não consta nada referente ao assunto, a não ser o título de cidadão honorário, e por 

isso irão pesquisar em outras câmaras para saber como pode ser feito, e assim que houver decisão 

comunicará aos vereadores. Em seguida comentou de denúncia recebidahá alguns dias de que a geladeira da 

escola municipal teria ficado aberta, e que ratos teriam comido alimentos que seriam servidos aos alunos, e 

mesmo assim, a diretora teria mandado preparar os alimentos para serem servidos. Disse que esteve no 

local, conversou com a Sra. Zulema, diretora da escola, com as Sras. Adelaide e Silene, e aparentemente o que 

houve foi um mal entendido. Que realmente a geladeira ficou aberta, os ratos apareceram, porém, a 

alimentação não foi servida, tendo o Presidente solicitado a Sra. Zulema que contratasse empresa de 

dedetização para o local, o que foi rapidamente acatado, tendo a diretora entrado em contato com o mesmo 

no dia seguinte informando que a empresa já se encontrava na escola para o serviço. O Presidente 

parabenizou a diretora pela rapidez na tomada de atitude, visando cuidar da saúde das crianças e todos que 

frequentam o local. Com relação aos atendimentos do SAMU o vereador Fernando disse não ter ouvido falar 

ainda de nenhum atendimento prestado pelo mesmo no município, respondido que este atendimento está 

relacionado aos quatro traumas. Informado pelo vereador Wilson que há dias sua mãe necessitou de 

atendimento,que ligaram no SAMU, mas o resgate foi feito pela ambulância da policlínica. Dito pelo vereador 

Evair que deveriam rever este caso,porque o SAMU só vai funcionar em grandes cidades. Após o Presidente 

comentou que tem recebido diversas reclamações sobre a iluminação pública, tendo o chefe de gabinete 

informado que o convênio foi assinado e o boleto no valor de dois mil e quinhentos reais será pago, e até 

15/04 serão feitas as trocas das lâmpadas. O vereador Fernando informou que há alguns dias acompanhou a 
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troca dequarenta e seis lâmpadas, reatores e relês na cidade feita pela empresa “Que Luz”. Que entrou em 

contato com o Sr. Osmar que era o encarregado da mesma, solicitando que o serviço fosse refeito porque a 

maioria das lâmpadas trocadas estácom defeito, mas, atualmente, o Sr. Osmar não ocupa mais o cargo. O 

Presidente solicitou ao chefe de gabinete que entrasse em contato com a empresa, e pedisse mais agilidade 

no serviço. Dito pelo vereador Fernando que acompanhou o serviço como funcionário, e que como vereador 

irá cobrar. Informado pelo chefe de gabinete que a empresa está com apenas duas equipes, que está 

contratando mais pessoas. Tendo sido feito  requerimento do Presidente e dos vereadores Ernane e 

Fernando ao executivo requerendo que a prefeita cobre agilidade da empresa “Que Luz”  para que 

seja feita o mais rápido possível a manutenção das lâmpadas queimadas e com problemas na 

cidade.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 segunda reunião ordinária do mês de abril, a realizar-se no dia 13, 

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.   


