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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, realizada àsdezenove 

horas do dia 21, 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 EXPEDIENTEcom a seguinte pauta:Leitura dos 

seguintes Projetos de Lei: nº 24–Dispõe sobre concessão de uso de terreno urbano para a construção 

de sede da Igreja Assembléia de Deus – Missões em Minas de Fortaleza de Minas e dá outras 

providências; nº 25 – Dispõe sobre concessão de uso de terreno urbano para o desenvolvimento de 

atividades industriais e comerciais e dá outras providências; nº 26 – Dispõe sobre concessão de uso de 

terreno urbano para a construção da sede da Igreja Assembleia de Deus - Jesus Cristo Liberta de 

Fortaleza de Minas e dá outras providências;nº 27- Dispõe sobre concessão de uso de terreno urbano 

para o desenvolvimento de atividades industriais e comerciais e dá outras providências. Todos os 

projetos foram encaminhados às comissões permanentes.Dito pelovereador Wilsonque nos projetos 

anteriores foi solicitada a intenção de empregos que seriam gerados no município, e gostaria fossem 

enviadas as intenções destes projetos também. Deixou claro que se não for gerar emprego, o mesmo 

não é favorável, pois, desta forma está perdendo o foco do projeto.Questionou o que será dos 

vereadores caso votem estes projetos sem as intenções de emprego, visto que os anteriores foram 

aprovados com as mesmas, pois, já estão falados na rua, inclusive já ouviu comentário de que estas 

aprovações são absurdas. Tendo o Presidente solicitado que as comissões façam contato com as 

empresas para o enviodas referidas intenções, visando facilitar e agilizar.Comunicado pelo Presidente 

orecebimento de denúnciaanônima pelo (1233), de que estaria sendo utilizado veículo escolar de 

propriedade do município, para buscar e levar servidoras públicas para trabalhar na escola municipal 

José Dias, e que estas servidoras residem fora do município.Solicitado pelo Presidente que a Comissão 

de Educação, Saúde e Assistências verificassem a denúncia, tendo o vereador Evair sugerido que 

averiguem se o veículo passa perto da casa destas servidoras ou sebusca exclusivamente as mesmas. 

Dito pelo vereador Wilson que uma carona é normal, conforme é feito há muitos anos, mas, buscar já é 

complicado. Respondido pelo vereador Fernando que se houverem irregularidades serão tomadas 

providências, visto ser esta a função dos vereadores. Informado ainda pelo Presidente que estão sobre 

as mesas respostas de alguns ofícios e requerimentos.Instalado o GRANDE EXPEDIENTE, foram feitos 

os seguintes relatos:OVEREADOR JURUBEL REISse lembrou de comprometimento da prefeita 

apósreunião com o executivo, de que assim que a van ficasse pronta,dariam continuidade no 

transporte dos alunos de Franca, porém, já se passou mais de um mês e o vereador gostaria de 

informações sobre o assunto, visto que o veículo não está no município. Que fica triste com a situação, 

pois, disseram que no prazo de uma semana o veículo estaria pronto. Quanto aos projetos em pauta, 

disse que serão analisados e sugeriu realização de reunião das comissões para decidir a questão. Disse 
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que mantém sua opinião sobre o fato de que somente um trabalho de evangelização irá melhorar o 

país, mas, também concorda com o colega Wilson, pois, devem analisar muito bem, inclusive conversar 

com os pastores das três igrejas para saber todos tem noção de onde se localizam os lotes, qual o 

intuito dos lotes quando a prefeita apresentou os primeiros projetos, a forma dessa cessão e o que irá 

acontecer caso ocorra uma eventual mudança de administração e seus impactos, e principalmente se é 

de interesse destas três igrejas estarem uma do lado da outra.Sobre as diversas lâmpadas queimadas 

na cidade e a iluminação pública, disse que esta questão é urgente, porém, conforme explicação de 

representante da CEMIG, a empresa não iria mais fazer o serviço de troca de lâmpada, luminária, relê e 

reatores, que passaria a ser responsabilidade do município, lembrando que a CEMIG não faz o serviço, 

mas fiscaliza a forma que é feito, e caso seja adquirida plataforma, conforme dito pelo vereador Evair, a 

mesma terá que atender as exigências da CEMIG, assim como, quem for trabalhar com o equipamento, 

deve ser especializado e treinado, atendendo as especificações da NR10, e talvez este custo não seja 

mais barato que o convênio com a atual prestadora de serviço.Após o VEREADOR GABRIEL 

QUEIROZdisse ter recebido reclamação das más condições de mata burro no Bairro Chapadão, 

próximo da entrada do sítio do Sr. Hercílio. Tendo sido feito requerimento dos vereadores Gabriel 

e Ferando ao encarregado de serviços gerais para a referida manutenção.Em seguidao 

PRESIDENTErelatou quebuscou informações junto ao Sr. Ronaldo quanto a van, o qual relatou que 

não conseguiram fazer o veículo funcionar, e que o conserto da lataria está pronto.Sobre os projetos 

em trâmite solicitou ao assessor jurídico que verificasse a legalidade, e também as comissões que se 

reúnam mais rápido para resolver logo. Sugeriu fosse agendada data de reunião de comissão, ficando 

acertada para dia 28/09 às 18:00 horas no plenarinho. Em seguida questionou se a igreja assembleia 

de deus missões possui sede própria, respondido pelo vereador Fernando que sim, porém, o espaço 

está pequeno.Continuando informou que a partir de agora os ofícios particulares, serão assinados 

pelos próprios autores, e àqueles do Plenário serão assinados pelo mesmo. OVEREADOR FERNANDO 

PEREIRA agradeceu a Deus por esta reunião, cumprimentou os presentes edisse concordar com a 

reunião das comissões, mas, deveriam se reunir antes, para após serem colocados os projetos em 

votação. Esclarecido que a reunião de comissão ocorrerá antes da próxima reunião ordinária, e não 

haverá extraordinária. Disse que devem verificar a legalidade dos projetos das igrejas inclusive pelo 

fato das futuras construções serem uma do lado da outra. Lembrou que no local será construído 

distrito industrial e que talvez consigam outro lote em local diferente para construir tais igrejas, mas, 

hoje os lotes disponíveis são os do referido distrito. Disse que no início era de acordo com a cessão de 

lote para todas as empresas independente da apresentação das intenções de empregos, mas, votaram 

os projetos após o recebimento das referidas intenções, e por isso, gostaria fossem enviadas à Câmara 

tais intenções, antes da aprovação dos projetos das duas empresas apresentados nesta reunião.Em 
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seguida fez requerimento ao executivo para verificar a possibilidade de construção de quebra 

molas próximo da propriedade do Sr. Elias Alves, tendo em vista a alta velocidade que os 

veículos trafegam pelo local, além, de vários animais do produtor terem sido atropelados.Faz 

parte deste requerimento o Presidente da Câmara.Informado pelo Presidente que também foi 

procurado pelo Sr. Elias, após isso, procurou o Sr. Itamar, o qual ficou que seria verificado junto 

aprefeita sobre a referida construção, e que para sanar o problema seriam construídos três quebra 

molas. Continuando o vereador Fernando lembrou-se decascalhamento de trecho feito com a doação 

de cascalho pela empresa Morro Azul, e disse que a mesma se interessa mais pelo município que a 

Votorantim Metais. Disse que há algum tempo solicitou através de oficio a doaçãode dois pneus 

usados para a carregadeira, e gostaria de refazer este oficio visto não ter tido resposta, que 

inclusive poderá levar em mãos.Em seguida o vereador Fernando disse que houve municípios que 

entraram com recurso para derrubar a decisão do governo federal de transferir a questão da 

iluminação pública para os municípios, e com isso, a CEMIG voltou a fazer a manutenção das lâmpadas, 

e talvez o executivo ou a câmara pudesse entrar em contato com estes municípios para ver os 

procedimentos adotados. Dito pelo Presidente que a CEMIG é corresponsável pela situação, pois, a 

cidade não pode ser deixada no escuro. Lembrado pelo vereador Fernando que o mesmo tem 

acompanhado o trabalho da atual empresa prestadora de serviço desde que o município foi obrigado a 

acatar esta responsabilidade, e tem visto que o serviço não está sendo cumprido.Após oVEREADOR 

EVAIR PEREIRAfez ofício a Mineração Morro Azul agradecendo a doação de cascalho para 

reparo da estrada Fortaleza/Jacuí, próximo ao Sr. Elias. Solicitou seja estendido ofício ao 

executivo visto a iniciativa de procurar a empresa como parceira, e sanar o problema do local. 

Participa destes ofícios os vereadoresAparecido Amaral, Ernane Dias, Fernando Pereira e 

Wilson Pereira.O vereador Evair relatou que analisando os projetos em pautaficou com dúvidas 

quanto a empresa do Sr. Uberlai, pois, o cidadão é servidor público, e  vereador não sabe se o servidor 

pode ou não ter CNPJ em seu nome, visto que no Estado isso só é permitido após a aposentadoria do 

servidor. O assessor jurídico ficou de analisar a questão e responder posteriormente, pois, às vezes o 

servidor pode ter empresa, mas, não exercer devido à incompatibilidade de horários, e pela vedação 

do Estatuto do Servidor. Continuando o vereador Evair questionou se poderiam votar nesta reunião o 

projeto sobre o alvará, e deixariam o projeto do ISSQN para votar em outra reunião, devido equivoco 

ocorrido. Esclarecido pelo Presidente que não foi colocado em pauta por ter chegado dez minutos 

antes do inicio da reunião, que não deu tempo de tirar cópia, e porque já havia muita matéria em 

pauta. Questionado pelo vereador Evair se estes dois projetos ainda estão dentro do prazo, pois, se 

deixarem para a próxima reunião poderá trazer prejuízo,dito pelo assessor que quando o Presidente 

fala do recebimento da mensagem do projeto, é justamente porque o regimento interno prevê sobre a 
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determinação do mesmo, se é ou não de caráter de urgência. Quanto ao atraso na manutenção das 

lâmpadas da cidade, o vereador Evair fez requerimento ao executivo para seja verificada a 

possibilidade de realização de leilão de máquina retroescavadeira que está parada no 

alojamento, visando a aquisição de plataforma para ser implantada no caminhão ford 2005, 

para a realização deste serviço, ao invés de pagar quatro ou cinco mil reais para a empresa 

prestadora de serviço que está deixando a desejar. Falou que a iluminação pública é prioridade, 

que possivelmente o valor arrecado com leilão daria para comprar tal plataforma, e com isso, o 

município irá economizar de três a quatro mil reais por mês, e a população seria atendida na hora. 

Participam do requerimento os vereadores Fernando e Ernane.Em seguida o VEREADOR 

ERNANE DIASdisse que devem analisar os projetos em pauta, que o objetivo do distrito industrial é 

gerar empregos, e nas igrejasisso não ocorre, pois, existem os voluntários. Informado pelo colega 

Fernando que a igreja recebe doações e não tem ajuda governamental, tendo em vista ilegalidade 

descrita na Constituição Federal. Continuando o vereador Ernane questionou ao colega Gabriel se já 

foi feita manutenção de mata burro próximo ao Sr. Donizete Lopes, respondido que sim. Após fez 

requerimento ao executivo requerendo operação tapa buracos próximo da Praça Nossa 

Senhora Aparecida. Por sugestão do Presidente que participa do requerimento, foi incluso este 

trabalho também na esquina das RuasNeca Lúcio e Primeiro de Março,próximo do Clube 

Municipal, pois,é grande tráfego de carretas. Também assina o documento o vereador Evair 

Pereira.O vereador Ernane falou sobre acidente ocorrido na Avenida Pedro de Souza Freire em que 

uma carreta com cinquenta toneladas de areia acabou voltando de ré. Que o comprador desta 

areiaesclareceu que por ele os caminhões estariam passando pelo Morro do Níquele que esta situação 

não iria mais acontecer. Quanto à iluminação pública,disse que há lâmpadaqueimada há tempos de 

frente a residência do Sr. Hercio na Rua Bonifácio Costa. Informado pelo vereador Fernando que o 

mesmo iráfazer levantamento das lâmpadas queimadas na cidade, que já existem algumas anotações e 

a empresa viráfazer a manutenção dia 23/09.Disse que a prefeita entrou em contato com a empresa 

responsável pela manutenção, tendo sido informado que o município tem direito a quinze ou 

dezessete trocas de lâmpadas a cada vez que a empresa vier prestar o serviço, mas, quando da 

aprovação do projeto, isso não foi informado pelo representante que esclareceu duvidas dos 

vereadores. Tendo o vereador solicitado a prefeita que entrasse em contato com algum chefe maior da 

empresa, pois, esta questão não faz sentido. Quanto a operação tapa buracos o vereador Evair disse 

que diante da situação do município, pode haver dificuldades, e que deveriam usar concreto ao invés 

de massa asfáltica, a qual é cara e o município não vai dispor deste recurso no momento.Após o 

VEREADOR APARECIDO AMARAL relatou que irão analisar os projetos em trâmite e votar o mais 

breve.Fezrequerimento ao Sr. Itamar para manutenção geral dos mata burros do bairro 
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Chapadão, visto que vários necessitam de conserto. Participam do requerimento os vereadores 

Gabriel Queiroz e Fernando Pereira. O vereador Fernando comentou que na divisa do chapadão 

com São Sebastião do Paraiso, existem dois mata burros de ferro que foram aterrados, que já pediu a 

retirada dos mesmos para serem recolados em local que tenha mata burro de madeira.Continuando o 

vereador Amaralrelatou que recentemente entrou uma cobra na Escola José Dias, e que deveriam 

arrumar as portas para que isso não volte a ocorrer.Fezrequerimento ao executivo para que sejam 

colocadas borrachas de vedação nas portas da referida escola, assim como, seja trocada 

determinada porta e vidros, pois, não há outra solução que esta. Requereu também ao Sr. 

Itamar a manutenção dos pontos críticos da estrada principal do Chapadão, e para isso, cederá 

o cascalho, mas, precisa de máquina e caminhão da prefeitura. Assina este requerimento o 

vereador Evair Pereira.Finalizou questionando ao Presidente de que forma foi recebida a denúncia 

acima citada, respondido que por telefone e que o denunciante não informou o nome, porém, esta é 

uma questão simples e fácil de resolver.Em seguida o VEREADOR WILSON PEREIRAdisse ser de 

acordo com a reunião de comissão, porém, devem se reunir primeiramente com os representantes das 

entidades, e gostaria de apresentação de parecer do assessor jurídico antes dasduas reuniões. 

Esclareceu que os vereadores trabalham com lei, que não são penalizados caso ocorra algo errado, 

mas, caso seja construído e for ilegal, haverá prejuízos a quem construir. Após foi feito requerimento 

do Plenário para substituição de telha quebrada do poliesportivoo que está impedindo os 

treinos da escolinha de futebol, visto o local ficar muito escorregadio. Requer também a 

pintura das linhas laterais, do meio, e etc. do piso do referido local.Informado pelo vereador 

Wilson que quando chove as crianças não podem entrar no poliesportivo visto que o piso é muito liso, 

e que as referidas linhas estão apagadas dificultando o ensinamento.Após o VEREADOR ADENILSON 

QUEIROZdisse ter conversado com o chefe dos transportes e com o responsável pela manutenção da 

van, o qual informou que não conseguem fazer o veiculo funcionar.Sobre os projetos de cessão de lotes 

às igrejas, disse quenão é contrário, mas, onde funcionará um distrito industrial não é local apropriado 

para instalação das mesmas. Que será favorável caso seja cedido terreno fora do referido distrito, e 

desta forma irão estudar e ver o que pode ser feito de melhor.Fez requerimento ao encarregado de 

serviços gerais para que sejam retirados os entulhos que estão nas ruas da cidade, visando 

evitar mais transtornos. Participam deste requerimento os vereadores Ernane e Fernando.O 

vereador Adenilson disse que andou pela cidade e no mínimo viu de sete a oito lugares com entulhos 

os quais já estão nascendo mato, visto o tempo que foram colocados nas ruas.  Comentou que há pouco 

mais de um ano a SETOP ofereceu ao município alguns mata burros de ferro. Que há época falou-se em 

devolver os mesmos, visto que o município não estaria precisando. Questionou ao Presidente 

informações do fato. Respondido que estes mata burros foram solicitação de alguns vereadores os 
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quais foram atendidos, que o municipio recebeu os mesmos no mandato da prefeita Neli, e a única 

coisa que foi dita é que a administração optou por não receber as pontes que viriam junto porque o 

município não tinha condição de construir, já os mata burros estão sendo instalados.Continuando o 

vereador Adenilson disse que na rua de sua residência existe lâmpada queimada há mais de um mês. 

Após questionou se o executivo enviou documentação solicitada pelos vereadores após reunião na 

prefeitura, respondido que não. Em seguida comentou que há alguns dias entrou em contato com o 

vereador Fernando, pois, recebeu reclamação que havia o canal de televisão fora do ar e sabe que o 

colega é quem faz este serviço. E recentemente observou que a situação se repetiu, porém, com outro e 

gostaria de saber se foram tomadas providências. Respondido pelo vereador Fernando que nesta data 

o problema foi resolvido, lembrando que o mesmo faz este serviço como voluntário, tendo em vista ser 

de alto custo ao município a contratação de técnico. Que há algum tempo foi treinado por técnico da 

globo que o ensinou e fez croqui ao mesmo para que pudesse manusear o equipamento e todos os 

canais. Não havendo mais assuntos a serem discutidos no grande expediente passou-se a ORDEMDO 

DIA com a seguinte pauta: Votação em segundo turno dos projetos de lei nº 01, 10 e 13/15 - 

“Dispõemsobre a concessão de uso de terrenourbano para o desenvolvimento de atividadesindustriais 

e dáoutrasprovidências”, respectivamenteàsempresas: SERRAFORT, Jornal Portal Fortaleza de Minas, 

e Limpax.Aprovados por unanimidade em segundavotação.Votação os requerimentos apresentados 

nesta reunião, aprovados por unanimidade. O Presidente convocapara a primeira reunião ordinária do 

mês de outubro, a realizar-se no dia 05, 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.   


