
1 

 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, realizada 

àsdezenove horas do dia 03, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, 

centro, Fortaleza de Minas.Feita a chamada estavamtodos os vereadores presentes.Após 

verificação, a ata anterior foi aprovada por unanimidade. Instalado o PEQUENO 

EXPEDIENTE, coma seguinte pauta:Distribuídas cópias de respostas de ofícios e 

requerimentos. Distribuídos os seguintes convites:para participar da apresentação dos ternos 

de Congo de nosso Município e região, nas festividades da Quermesse de Nossa Senhora do 

Rosário, no dia 08/11/2015; para participar da Assembléia Geral CONCAFÉ que será realizada 

no dia 12/11/2015, ás 09:00 horas, na Câmara Municipal de Nova Resende; reunião com 

representante da caixa, solicitando um representante da câmara, no dia 04/11/2015 as 14:30, 

para instruir sobre aplicativos em celulares e empréstimos consignados.  Instalado o GRANDE 

EXPEDIENTE:O vereadorAdenilson Queiroz fez os seguintes requerimentos: 1 – AO 

CONTADOR DA PREFEITURA: Requer memorial de cálculo utilizado para formar a previsão 

orçamentária para o ano de 2016, a autoria passou a ser do Plenário. 2- AO PRESIDENTE DO 

CMDCA, SR. BALDUÍNO: Requer informações das motivaçõesque impediram a compra de 

materiais esportivos para incentivo a programas de esporte do município. Segundo informado 

por representante da VM a verba está em dia. Participou da autoria o vereador Márcio 

Andrade. 3-A CHEFE DA TESOURARIA, Srª. Luciene: Requer o envio das receitasoriundas de 

convênios. Participaram da autoria os vereadores Ernane e Jurubel. 4 – AO EXECUTIVO: 

Requer manutenção e limpeza dos sanitários da praça, em razão de reclamações de populares. 

Em aparte o vereador Ernane informou sobre suposta destinação de servidor público para 

esta função que após o horário teria sido contratado pela igreja católica, já que a prefeitura 

diante da situação financeira não arca com horas extras. Na oportunidade o vereador 

Fernando enfatizou que esses problemas nos sanitários em épocas de festas são antigos em 

razão de vandalismo. Participaram desta autoria os vereadores Ernane, Gabriel, Márcio e 

Wilson. 5 – AO CONTADOR DA PREFEITURA, SR. MARCOS: Requer relação do montante de 

dívidas das entidades públicas e privadascom a prefeitura, discriminando parcelas pagas e a 

vencer. 6 – AO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL:Requer informações dos juros, correções e 

multas praticados na cobrança deIPTU e as legislações utilizadas como base, participou da 

autoria o vereador Jurubel Reis.7 – AO EXECUTIVO: requer informações se está em vigor 

parceria com São Sebastião do Paraíso para despoluição do Rio Santana; 8 – Requer 
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informações dos motivos de o parque de exposições estarinterditado e a atual situação; 9 – 

Requer informações relativas ao PAIF (Proteção e Atendimento Integral a Família), se é cem 

por cento de responsabilidade do governo federal ou se há contra partida do município e; 10 – 

A COPASA: Requer justificativas dos motivos de a água tratada estar saindo das torneiras 

turvas. Passou a ser de autoria do Plenário. Ao final o vereador informou sobre verba 

destinada ao município para aquisição de ambulância, no entanto por irregularidades no 

CAJED estava barrada. Disse que com a assessoria do Deputado Emidinho Madeira estariam 

buscando alternativas para esse recebimento que provavelmente seria eficaz. Após falou o 

vereador Wilson Pereira e relatou que o presidente do CMDCA deixou de adquirir materiais 

esportivos destinados a programas de incentivo do município, enfatizando não entender os 

motivos dessa omissão. Informou que as reclamações pelos pais são constantes, pois os 

mesmos tinham sido noticiados que cada categoria receberia dois uniformes por atleta, no 

entanto a escola de futebol teria recebido apenas duas bolas de qualidade inferior avaliada no 

comércio do município em torno de dezenove reais, as quais rasgaram rapidamente. Falou 

sobre a revolta instalada entre os alunos que queriam fazer manifestações e foram contidos 

pelos coordenadores. Disse não entender a omissão do CMDCA nestas aquisições visto que as 

verbas estão disponíveis e que ainda teria sido informado pelo presidente do CMDCA que 

seriam adquiridos os materiais apenas no próximo ano, apesar de todos saberem que as 

verbas não utilizadas serão devolvidas no final do ano. Após debate o Presidente sugeriu fosse 

convocado o Sr. Balduíno para prestar esclarecimentos, no entanto o vereador Wilson 

preferiu aguardar resultado de reunião agendada com os envolvidos. Após o vereador 

Aparecido Amaral fez ofício em agradecimento ao Cidadão Fabiano Baquião e o vereador 

Ernane pela participação em festa no Bairro Rural do Chapadão. Fez também requerimento 

ao Chefe Geral do Pátio Sr. Itamar, reiterando a solicitação de manutenção de mata burros no 

referido Bairro, e questionado informou que o Vice-Prefeito que construiu um desses mata 

burros, tendo àprefeitura apenasaberto vala naquele local, restando trinta e cinco mata burro 

para receber manutenção dentre eles dezessete em estado crítico. Após o vereador Ernane 

Moreira fez ofício em agradecimento para o vereador Amaral e o Vice-Prefeito Roni, que 

foram os organizadores de festa para as crianças no Bairro Chapadão. Após questionou o 

andamento da operação tapa buracos, informado pelovereador Evair que entendia que a 

licitação deveria ter cláusula de data limite de entrega do serviço, pois a empresa começou, 
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mas ainda não terminou, e que diante da demora ele mesmo teria sugerido à prefeita o 

cancelamento da licitação caso continuasse assim. O vereador Ernane também discorreu 

sobre a iluminação pública informando as ações feitas pelo Prefeito de Alpinópolis que 

elaborou programa com equipe e máquinas com a finalidade daquele município fazer a 

própria manutenção. Sugeriu ao final a busca de informações e a tentativa de conveniar com 

aquele município. Após o vereador Evair fez ofícioparabenizando a prefeita e demais 

servidores pela pintura da Praça que teve finalidade de conscientização do outubro rosa e 

novembro azul, em combate ao câncer de mama e câncer de próstata, agradecendo também os 

colaboradores que doaram as tintas e mão de obra. Quanto à questão dos banheiros da praça 

o vereador disse que iria sugerir que a prefeitura devolvesse à administração dos mesmos a 

igreja proprietária do local, e que não entendia os motivos de no passado ter sido demolido 

banheiro existente no centro da praça e construído em local pertencente à igreja, ao final por 

ofício solicitou que caso essa ação gere discussão acerca da entidade que deve ser 

responsável que seja feita análise jurídica, tendo participado da autoria o vereador 

Fernando.Fez também ofício a prefeita solicitando a designação urgente de servidor para 

exclusivamente dar manutenção em mata burro e retirada de caibros disponível para esse fim. 

Participaram da autoria os vereadores Ernane e Amaral. Em seguida justificou sua ausência na 

festa no chapadão em razão de outros compromissos agendados anteriormente. Após relatou 

que o Presidente do CMDCA deve adquirir bolas de futebol de qualidade para que não haja 

desperdício de verba. Após falou o vereador Fernando Pereira e agradeceu a Deus e 

cumprimentou os presentes. Quanto aos agradecimentos feitos ao cidadão Fabiano Baquião 

disse não ter entendido os motivos para tal já que outras também participaram, esclarecido 

que aquele cidadão doou brinquedos para as crianças. Após fez ofício ao Deputado Cássio 

Soares solicitando empenho para destinação de materiais esportivos, visto que esta ação já foi 

feita anteriormente pelo mesmo deputado, tendo participado dessa autoria os vereadores 

Evair e Ernane. Após falou o vereador Gabriel Queiroz enfatizando a necessidade de solução 

viável para a questão dos banheiros da praça e enfatizou que presenciou nas torneiras de sua 

casa a agua turva, conforme falado.  Em seguida o vereador Jurubel Reis debateu acerca dos 

juros e multas abusivos na cobradas no IPTU. Quantoà operação tapa buracos disse que 

também recebeu reclamações. Quanto à responsabilidade da administração do banheiro da 

praça, discordou do entendimento do vereador Evair, por entender que os mesmos poderão 
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ser inutilizados e construídos outros no interior da barraca de festas exclusivo para os 

consumidores, o que prejudicaria comerciantes, donos de barracas e demais cidadãos. O 

vereador Evair enfatizou que há possibilidade de um convênio, pois o prédio é da prefeitura 

mais o espaço e dá igreja a qual pode disponibilizar mão de obra para manutenção e 

higienização dos mesmos. Continuando o Presidente Márcio Andrade fez os seguintes 

requerimentos: 1 - Ao Executivo requer retirada de entulho na Rua Oraida de Melo. Em 

aparte por sugestão do vereador Fernando requer a retirada de galhos na Rua Prefeito Lázaro 

Marques Queiroz e folhas de coqueiro na fiação elétrica da Praça São Miguel;2 – Requer 

informações acerca da veracidade de realização de leilão pela prefeitura em que será leiloada 

máquina e caso verídica seja reavaliada em razão de que, segundo servidores operadores,essa 

máquina é superior a uma nova, e que soube que serão leiloados bens para serem adquiridos 

dois Veículos Vans, e enfatizou que entende que veículo novo não resolveria o problema em 

razão da situação financeira, sugerindo a manutenção dos veículos existentes visando redução 

de custos sem interferir nos benefícios. Em aparte o vereador Evair disse que com a receita do 

leilão será adquirido também um veículo com plataforma para manutenção de fiação elétrica 

e podas em altura. Em seguida o vereador Wilson Pereira requerimento ao Executivo 

requer solução nas calhas e telhado no centro educacional municipal, informado pelo 

vereador Fernando que é necessária substituição de telhas naquele local para resolver o 

problema. Participou dessa autoria o vereador Adenilson. Não havendo mais assuntos a serem 

discutidos no grande expediente passou-se a ORDEMDO DIA com a seguinte pauta:votação 

em 1º turno dos seguintes projetos de leis: nº. 25/15, 2615,27/15 e 30/15 que dispõem sobre 

concessão de uso de terreno público, respectivamente às empresas: Juliana Maria de Oliveira, 

Igreja Assembléia de Deus Jesus Cristo Liberta de Fortaleza de Minas, Uberlar Augusto 

Severino e APROFORT. O PL nº. 25/15 recebeu cinco votos favoráveis dos vereadores: 

Adenilson Queiroz, Aparecido Amaral, Ernane Dias, Evair Pereira e Gabriel Queiroz. Dois votos 

contrários dos vereadores: Jurubel Reis e Wilson Pereira e uma abstenção do vereador 

Fernando Pereira, sendo aprovado pela maioria dos votos. Os vereadores que foram contra o 

PL justificaram seus votos em razão da vedação relativa ao tema contida na CF/88, conforme 

Parecer Jurídico. O vereador Fernando justificou a abstenção por não querer infringir a 

mesma vedação e enfatizou que quando da votação desse tipo de proposição for para a igreja 

a qual pertence manterá o mesmo posicionamento. O presidente esclareceu que apesar de não 
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ser necessário seu voto, se manifestou contrário ao PL em razão da vedação expressa na 

CF/88. Os demais projetos de leis foram aprovados por unanimidade. Após foram colocados 

em votação os requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade.Antes 

de encerrar a reunião usaram a tribuna representantes da sociedade civil presente na reunião 

que manifestavam contra a conduta da Polícia Militar, em especial quanto às abordagens de 

trânsito de forma truculenta e, segundo os manifestantes desrespeitosa.  Os representantes 

solicitaram intervenção do legislativo quanto as seguintes questões:Aumento notório nos 

pequenos e grandes furtos e ineficiência na captura de ladrões e assaltantes e; a conduta de 

alguns policiais de forma truculenta abusiva nas abordagens de trânsito, além da proibição 

exagerada de sons automotivos e lanchonetes e bares. Enfatizaram que enxergam a conduta 

de alguns policiais como desrespeitosa,visto as diversas ocasiões em que pessoas de bem 

teriam sido abordadas como bandidos. O Presidente da Câmara recebeu as reclamações e 

enfatizou que o legislativo não tem autonomia para interferir na forma de atuar do Polícia, no 

entanto, sugeriu a realização de audiência pública para debater o tema, o que em sua opinião 

seria a melhor alternativa. Os vereadores Jurubel e Gabriel narraram informações de furtos 

recentes ocorridos, e enfatizaram que a insegurança se instalou no município, concluíram 

afirmando a necessidade de tomada de medidas eficazes. O vereador Fernando se lembrou de 

época em que a insegurança se igualava aos dias atuais no município, época em que foi 

realizada audiência pública que contou com a participação da população em número 

significante, bem como de autoridades do judiciário, militar e civil a qual obteve ótimos 

resultados em razão da boa divulgação feita à época. O vereador Evair relatou que apesar de 

entender a indignação dos cidadãos, informou a necessidade de seremlevadas essas 

reclamações aos órgãos corretos, por aqueles que se sentirem ofendidos e lesados, 

informando que o primeiro órgão a ser procurado deve ser o Batalhão para respeitar a 

hierarquia, tendo também o Ministério Público caso não haja solução no primeiro. Informou 

que a PM encontra dificuldades na apreensão de ladroes e assaltantes em razão de não haver 

no município delegado, o que atrasa muito a continuidade destas apreensões, citando o 

exemplo de assaltante preso pela PM por furto de gado e que não tinha para quem entregar o 

mesmo, sendo necessária a intervenção do promotor. O vereador Ernane lamentou a 

transferência do Sargento Ronaldo que, em sua opinião tinha se adaptado muito bem em sua 

atuação neste município, enfatizando que não estaria desmerecendo o trabalho do atual 
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sargento e citou que como cidadão comum também já foi abordado e que inclusive seu genro 

teve veículo apreendido. Da mesa forma o vereador Adenilson narrou à forma que teria sido 

abordado no trânsito tendo tido uma moto apreendida, e demonstrou indignação na conduta 

do policial que o abordou, visto que, em sua opinião foi de forma truculenta e desnecessária. 

Louvou a iniciativa da população informando que estaria junto em qualquer situação. O 

vereador Amaral demonstrou indignação com a forma narrada por cidadão que supostamente 

teria tido uma arma apontado para seu rosto durante uma abordagem sem motivações para 

tal, tendo o vereador enfatizado que arma deve ser apontada para bandido e não para cidadão 

de bem.  O vereador Wilson também se mostrou indignado com algumas situações narradas, 

relatou acontecimento durante uma abordagem que resultou na apreensão de moto do 

cidadão Vanildo e informou que a condição deste cidadão quanto à moto ser de nota é a 

mesma do filho do policial Guimarães, e que é preciso haver bom senso. Ao final sugeriu 

nomeação de dois representantes da sociedade para junto com representes do legislativo 

agendar reunião com a PM local, buscando alternativas, e posteriormente caso não haja 

resultados seja realizada a referida audiência, tendo todos concordados. O Presidente 

convocou para a segunda reunião ordinária do mês de novembro, a realizar-se no dia 09, 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.  Em tempo 

o vereador Evair esclarece que em momento algum instigou a população a oferecer denuncias 

contra os militares, apenas informou que caso algum cidadão se sinta vitima pode vir a fazer 

reclamações aos órgãos superiores. 


