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

do dia 08, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas.Feita 

a chamada estavampresentes todos os vereadores.Após verificação, a ata da reunião anterior foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTEcom a seguinte 

pauta:O Presidente informa que está sobre as mesas convite da CBCN para curso sobre código 

florestal e cadastro ambiental rural.Não havendo mais matérias no pequeno expediente, passou-

seao GRANDE EXPEDIENTE:O vereador Adenilson Queiroz fez os seguintes requerimentos: 1 - à 

Sra. Zidiane Vidigal, enfermeira do PSF requerendo relação de todos os  servidores lotados no 

PSF Ponciana Gomes de Oliveira.Participam deste requerimento os vereadores Gabriel 

Queiroz e Wilson Pereira; 2 – ao Sr. Ronaldo Leão, chefe dos transportes, requerendo a 

manutenção de todos os veículos municipais, principalmente a manutenção dos freios, tendo 

em vista,serem transportadas crianças nos mesmos. Assina este requerimento o vereador 

Ernane Dias, o qual lembrou que já foi solicitado o checklist dos veículos, o que ajudaria bastante na 

manutenção.O vereador Adenilson informou ter feito visita no pátio municipal, e observou que vários 

veículos estão bastante danificados, inclusive com problemas na embreagem e diferencial, que foram 

retirados dois pneus do veículo gol da saúde,e das duas vans, uma foi batida e outra também está com 

problemas, mas, não viu porque a mesma está no Chapadão. Em seguidao vereador Aparecido Amaral 

comentou que a referida van está na Catuaí. Após o vereador Ernane Diasfez requerimento ao 

encarregado de serviços gerais requerendo a manutenção de mata burro próximo da 

propriedade do Sr. Vitor Messias, o qual entrou em contato com o vereador e fez tal solicitação. 

Informado pelo vereador Fernando que até 04/06 a manutenção não havia sido feita. Dito pelo 

Presidente que o cidadão também o procurou, tendo sido solicitada a manutenção ao encarregado, o 

qual se posicionou em realizá-la o quanto antes, e que iria retirar mata burro de algum lugar e colocar 

onde o Sr. Vitor solicita. Assinam este requerimento o Presidente da Câmara e o vereador 

Fernando Pereira. Continuando o vereador Ernane Dias disse ter recebido informação de que as 

luzes da Praça do Rosário estariam todas apagadas, tendo o vereador feito requerimento ao 

executivo para a manutenção destas lâmpadas. Explicado pelo vereador Evair que existe uma 

chave que cai ou acontece da mesma ser desligada deixando a praça no escuro, mas, o Sr.Renato 

eletricista tem acesso, e basta entrar em contato com o mesmo. Informado pelo vereador Amaral que 

já foi feito contato com o Sr. Renato para que seja ativada a chave. Diante das explicações o 

vereador Ernane optou pela retirada do requerimento.Em seguida o vereador Evair Pereira fez 

requerimento ao executivo para que seja solicitado junto ao departamento de educação, e 

enviadas a esta Casa, informações sobre a carga horária do professor de educação física da 
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escola municipal. Requer ainda, informações de qual é o horário cumprido pelo profissional no 

município. Fez também ofício ao Sargento Guimarães, Comandante do destacamento da polícia 

militar de Fortaleza e demais componentes do GPPM, parabenizando-os pela belíssima 

atuação que tiveram, visto intervirem e evitarem assalto em comércio local. Estende-se o ofício 

ao Comandante do 12º Batalhão. Após acordo o oficio foi expedido em nome do 

Plenário.Enfatizado pelo vereador Ernane que esta ação inibe outros bandidos a virem para nossa 

cidade.Após o vereador Fernando Pereira agradeceu a Deus por esta reunião, cumprimentou os 

presentes e relatouque o Sr. Dirlei Freitas, radialista da transamérica de Passos, após ter recebido 

denúncia, comentou que em Fortaleza não tinha polícia, que sempre que a PMé procurada, estava 

dormindo. O vereador disse que esta denúncia foi maldosa, pois, a polícia está sim autuando e há 

tempos, e para provar isso, basta observar que qualquer hora da noite os profissionais estão 

trabalhando, seja posicionados em algum ponto da cidade ou no quartel. Que há tempos estão 

autuando, desde a época do sargento Ronaldo, e que apesar de terem feito alguns comentários nesta 

Casa, a informação repassada pelo radialista é contrária ao que realmente acontece.Que estes 

profissionais devem tomar cuidado com seus comentários, os quais acabam atraindo bandidos para 

nosso município, e que não sabe o intuito do denunciante, prova disso, foi que a polícia conseguiu 

evitar assalto na cidade. Relatou que fala do assunto com firmeza, que não tem medo de o radialista 

falar mal do mesmo, pois, se isso ocorrer, terá argumentos para os questionamentos doprofissional, o 

qual deveria apurar a realidade dos fatos para depois transmitir a matéria. Em aparte, informou que a 

empresa de manutenção elétrica foi acionada diversas vezes para trocar as lâmpadas queimadas da 

cidade, mas, não compareceu, sempre havia desculpa, então,a prefeita entrou em contato com a 

empresa e falou com a encarregada Sra. Michele, informando quese as trocas não fossem feitas, o 

convênio seria rompido, diante da ameaça, o serviço foi feito, porém, algumas lâmpadas que foram 

trocadas, estão com defeito, já existem reclamações, e a prefeita fará novocontato.Em seguida o 

vereador Gabriel Queiroz comentou não ter sido feita limpeza de mata burro entre as propriedades 

dos Srs. Antonio Ferreira e Donizete Lopes, os quais o procuraram novamente para a referida limpeza. 

Por sugestão do vereador Gabriel foi feito requerimento do Plenário ao encarregado de 

serviços gerais para a referida limpeza. Lembrado pelo vereador Fernando que apesar de saber 

que o município está em dificuldade, isto é uma necessidade. Enfatizado pelo vereador Ernane que o 

Sr. João Manoel cedeu árvores de eucalipto para retirar madeira para as vigas e consertar o mata 

burro. Explicado pelo Presidente e pelo vereador Gabriel que o problema maior é a limpeza do mata 

burro que está entupido. Após o vereador Jurubel Reis questionou se a madeira doada pela 

Votorantim já foi derrubada e cortada, respondido pelo vereador Fernando que foram derrubadas 

quatro árvores grandes que estãono campinho da mineração, que será tirada muita madeira, mas, o 
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problema é que não tem funcionário para cortar as árvores. O vereador Fernando disse que viu no 

município de Pratápolis, que os mata burros são construídos com madeira roliça e desta forma é mais 

difícil de ser arrancado,que não sabe a forma que é feito se a madeira é tratada ou não. Continuando o 

vereador Jurubel disse que a praça central realmente está apagada, pois, presenciou a situação e a 

escuridão não ocorreu apenas num dia, faz tempo que está escura, e assim que tiver oportunidade irá 

falar sobre esta manutenção com o servidor Renato. Lembrou que o Projeto da LDO já se encontra na 

câmara, disse que devem fazer audiência pública para discutirem, pois, existe prazo até trinta e um de 

agosto para que o mesmo esteja aprovado e sancionado. Sugerido pelo Presidente que agendassem a 

audiência para o dia primeiro de julho às dezoito horas, tendo a sugestão sido aceita pelo 

Plenário.Após o vereador Jurubel disse que devido ao feriado a semana que passou foi mais curta, 

que não esteve com a prefeita para saber resposta quanto aos projetos de leis de cessão de lotes, 

conforme combinado com os colegas vereadores. Que nesta data procurou a prefeita, a qual estava em 

reunião com o procurador jurídico e o engenheiro do município, provavelmente para tratar sobre o 

assunto. Lembrando que o vereador Gabriel também tentou entrar em contato com a prefeita e não 

conseguiu,e que nesta semana irão se empenhar mais para falar com a mesma. Tendo o Presidente 

solicitado agilidade visando resolver o assunto o mais rápido possível. Quanto à convocação da 

secretária de saúde, disse que a mesma já está sabendo do assunto, e estará nesta Casa na reunião do 

dia 15/06 para discutirem sobre a área de saúde. Enfatizado pelo Presidente que a Sra. Edina entrou 

em contato dizendo que poderia estar presente nesta reunião, e a principio o mesmo disse que a 

secretária de saúde poderia esclarecer as dúvidas sobre o laboratório nesta reunião, mas depois, 

optou por deixar para o dia 15 conforme havia agendado entre os vereadores, visando evitar 

problemas. Sobre rezonoamento eleitoral, o Presidente informou que esteve no cartório eleitoral de 

Jacuí, onde estiveram presentes também, a prefeita, o procurador jurídico, o contador do município, e 

o Sr. Joel Nelito, presidente de partido politico, tendo sido explicado que antigamente existiu 

resoluçãodispondo que para formar um cartório eleitoral, necessitava de dez mil eleitores, e para isso 

juntaram os municípios de Fortaleza, Jacuí e São Pedro da União, não se sabe o porquê, mas, São 

Pedro da União foi desvinculado da comarca de Jacuí, e esta resolução se tornou esquecida, porém, 

atualmente foi criada resolução pelo TSE, a qual dispõe que até dia trinta e um de dezembro deste 

ano, as zonas eleitorais que não possuir dez mil eleitores, serão desmembradas, e até o momento não 

há informações para qual comarca irão, pois, será feito estudo de logística, capacidade do local que irá 

receber, etc. Alertaram para que tenham cuidados para não haver aumento de eleitores de forma 

ilícita, pois, vão fiscalizar. Que deverá ser feita campanha dentro no município da legalidade, 

objetivando que cidadãos que não tenham o titulo de eleitor, ou que tenham domicilio eleitoral no 

município, façam o mesmo, visando aumentar o número de eleitores, pois, existem várias pessoas que 
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por opção não querem tirar o documento. Esclareceram que hoje existem nove mil seiscentos e 

sessenta e oito eleitores, e faltam trezentos e trinta e doiseleitores para as duas cidades. Que 

candidatos não podem levar cidadãos ao cartório eleitoral, pois, é ilícito, e devem usar da legalidade 

para fazer campanhas e anúncios. Que devem entrar em contato com o cartório eleitoral que irá 

informar a forma correta de fazerem estes trabalhos para não terem problemas. O Juiz informou 

também que após este trabalho, será feita recontagem com biometria, e para o Presidente, se não 

conseguirem estes eleitores, a cidade de Jacuí ficará sem cartório eleitoral. Ao final o Presidente 

solicitou aos colegas que dentro da legalidade, solicitem aos cidadãos que completaram dezesseis 

anos, para tirar o titulo de eleitor, visando contribuir e ficar bom para todos, pois, se Fortaleza deixar 

de ser comarca de Jacuí, o transtorno será grande, e tem dado certo da forma como é hoje. Dito pelo 

vereador Wilson que em Fortaleza deverá ser feito em torno de cem títulos apenas, restando duzentos 

e trinta para Jacuí o que é muito difícil. O Presidente disse que questionou ao juiz se existe 

possibilidade de outro município se agregar, respondido que este seria o último caso, e é uma ação 

politica e não determinação da justiça. Ao final o Presidente solicitou aos vereadores que conversem 

com a população, e após será agendada data para que a Sra. Chislene venha ao município, tendo sido 

disponibilizada a Câmara, para expedirem os títulos. Em aparte o vereador Fernando comentouquehá 

pouco tempo teve problema pessoal com seu neto, por isso gostaria de enviar oficio ao sargento 

Guimaraes agradecendo, pois, num momento de dificuldade o mesmo foi o ombro amigo do 

vereador, ajudando bastante o vereador que estava descontrolado, intervindo socialmente na 

questão. 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 

junho, a realizar-se no dia 18, 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.   


