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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, realizada às 19:00 

horas do dia 22, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de 

Minas.  Feita a chamada estavam presentes todos os vereadores.  Após leu-se a ata anterior, 

aprovada por unanimidade.  Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: 

Leituras: Projeto de Lei nº 03/14 que Dispõe sobre participação de Fortaleza de Minas no 

Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região de São 

Sebastião do Paraíso – MG e dá outras providências; Projeto de Lei nº 04/2014 que autoriza o 

município de Fortaleza de Minas a celebrar convênio de cooperação com o Estado de Minas 

Gerais, para o fim de estabelecer uma colaboração federativa na organização, regulação, 

fiscalização e prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e dá outras 

providências; Projeto de Lei nº 05/2014 que Concede isenção de tributos que especifica a 

Empresa prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água por ocasião de outorga 

destes serviços. Todos encaminhados às comissões. Distribuída as seguintes cópias: Resumo 

de prospecções de fontes financiadoras levantada pela AMEG; convite para mobilização nacional 

dos vereadores em Brasília; planilha de análise de água da COPASA; respostas de ofícios e 

requerimentos. O vereador Ernane Moreira solicitou a Leitura do ofício 110/2014 em resposta a 

requerimento 70/2014. Sem mais foi instalado o GRANDE EXPEDIENTE. O Presidente informou 

que passou cópias da análise de agua da copasa aos vereadores, que ele solicitou após 

reivindicações. Após falou o vereador Marcio da reinauguração do Projeto Mesa Cheia que tendo 

a prefeita cedido mais um servidor ficando dois servidores novamente no projeto, que foram 

anunciadas outras parcerias inclusive da Ar liquide, e que torcia para dar certo e não voltar a 

situação anterior. Em seguida discorreu de forma geral sobre projetos em pauta e sugeriu caso 

necessário agendamento de reunião extraordinária, exceto no dia 24/04 que haveria reunião 

dos grupos que buscam soluções para o município e aproveitou para convidar os demais 

vereadores. Após discorreu sobre pequeno problema de transporte em que paciente teria sido 

deixada pra trás, mas que havia sido resolvido rapidamente pela Sra. Edna. Informou que ele e o 

presidente estiveram no centro educacional para averiguarem a situação dos pombos que já foi 

debatida anteriormente, e que sugeriu a diretora que buscasse informações para dedetização 

apropriada e que a mesma se comprometeu a providenciar; que foram instaladas telas no local 

que apesar de ser uma alternativa, não fica bem esteticamente. O Presidente informou que as 
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agentes da vigilância sanitária fariam levantamento de empresas de dedetização e trariam aos 

vereadores. O vereador Márcio relatou que o local estava sendo limpo apenas com agua por 

falta de material de limpeza e que foram informados que isso vêm acontecendo já a algum 

tempo. Que após falarem com a servidora Sr. Adelaide, procuraram a diretora que justificou que 

não havia sido feito licitação e que foram se informar com o servidor Diego do setor de compras 

que relatou que houve atraso na licitação assim faltou estes materiais. Ao final o vereador fez 

Requerimento ao executivo solicitando intervenção junto aos setores para não deixarem faltar 

esses produtos e nem outros insumos, que seja feita programação antecipada para licitações. 

Após sugestão do vereador ficou agendada reunião da comissão de finanças e orçamento para 

debater as contas do município de 2012, para o dia 24 de abril às 16:00 horas no plenarinho. O 

vereador Fernando enfatizou não haver urgência visto o longo prazo que tem para essa votação, 

dito pelo vereador Márcio que o objetivo é cumprir o prazo dado no Regimento Interno de 20 

dias para emissão de parecer, apesar de outras vezes este prazo não ter sido cumprido. Após 

falou o vereador Jurubel Reis manifestando satisfação pela reinauguração do projeto mesa 

cheia, parabenizou a prefeitura e o presidente da ADESFORT. Em seguida comentou ter 

presenciado o descarregamento dos corrimãos no clube municipal o que seria bom sinal que 

breve sairia a liberação do clube. Após opinou quanto à resposta contida no ofício que responde 

requerimento nº. 70/2014 que solicitou transporte para jogadores que disputam campeonato 

no bairro caieras. Disse que a resposta é de que não haveria veículo reserva no município e que 

após a entrega dos veículos doados pela VM, disponibilizariam este transporte, enfatizado pelo 

vereador que o prazo de entrega dos veículos seria até dia cinco de maio, e que acreditava que 

seria cumprido. O presidente informou que segundo a Senhora Silva Borim os pedidos dos dois 

veículos ducato já foram feitos e que provavelmente chegariam até o prazo. Continuando o 

vereador Jurubel lembrou que o campeonato acontece aos domingos quando os veículos 

escolares não são usados e que entendia que poderiam ser disponibilizados. Após manifestou 

satisfação pelo envio de projeto que autoriza conveniar com a copasa, que apesar de vigorar por 

trinta anos seria mais viável, que a copasa se comprometeu fazer rede de agua no loteamento 

novo além de mão de obra para a rede de esgoto, e que temia não ser renovado este convênio e a 

prefeitura assumir através de uma autarquia autônoma (SAE), que para ele não haveria 

nenhuma viabilidade. Em seguida falou o vereador Fernando Pereira que agradeceu a Deus e 
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aos presentes. Manifestou concordar com a renovação de convênio com a copasa e lembrou que 

a maioria dos vereadores visitaram as instalações do SAE, que se não fosse à situação financeira 

do município seria interessante, mas a copasa seria mais viável, pois o município não teria que 

assumir este tratamento, nem indenizar pelas instalações e ainda manter empregos. Lembrou 

que o convenio vencido em meados de 2013 não pode permanecer assim por mais de um ano e 

que deve analisar com certa urgência o projeto. Após informou que participou de duas reuniões: 

Uma em Capetinga com os temas “Gestão de Resíduos Sólidos e Reajuste no Repasse do FPM” e outra em 

São Sebastiao do Paraíso com tema especifico convênio intermunicipal sobre a destinação de 

resíduos sólidos, oportunidade em que foram nomeados os Senhores: Reminho, Prefeito de S.S. 

do Paraíso e Sr. Volneide de São Tomas de Aquino, respectivamente presidente e vice, do 

consórcio. Pediu atenção para aprovação do projeto de resíduos rapidamente para não serem 

responsabilizados já que há prazo estipulado por lei para os municípios se adequarem. Em 

seguida fez Requerimento solicitando averiguação dos prazos estabelecidos na lei de programa 

habitacional para início das obras nos lotes doados pelo município e que haja cobrança aos 

beneficiados para cumprir a lei, ao menos na limpeza dos lotes já solicitada anteriormente. 

Falou que os lotes próximos ao PSF já são dotados de infraestrutura tornando possível o início 

destas obras. Em seguida relatou que recentemente esteve no bairro chapadão ajudando a 

construir mata burros, e soube de uns que foram retirados e levados para propriedade 

particular sob a justificativa de que os mata burros pertenciam ao proprietário que a época da 

doação, ocupava cargo de vice-prefeito e seria ele que teria conseguido os mata burros, negando 

a devolvê-los. Ao final fez requerimento solicitando averiguação dos fatos junto aos arquivos da 

prefeitura, de existência de documentação referente a este recebimento, e caso fique constatado 

que pertencem ao município, requer sejam retirados daquela propriedade, caso haja negativa 

nesta devolução o vereador tomará medidas mais drásticas. Noticiou que cidadão é o Sr. Edgar 

que foi vice-prefeito a época, que soube que dois dos mata burros estão na propriedade dele, 

outro jogado para baixo, porém não sabe de quem é as terras, e o que foi retirado há mais ou 

menos dois meses está na propriedade do Sr. Nardão e do Pai do Sr. Edgar, e que ainda há um 

terceiro acima da propriedade, que foi retirado e jogado na beira da estrada. Em seguida o 

vereador Evair agradeceu resposta de ofício da ADESFORT, de que será realizada pesquisa na 

cidade, dos produtos desejados pela população para o projeto mesa cheia. Quanto do transporte 
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para jogadores no campeonato no bairro caieiras, disse que acreditava que os veículos doados 

pela VM seriam entregues até o final do mês, e que, havendo veículos sobrando seria mais fácil. 

E que a preocupação e se usarem veículos escolares e os mesmos estragaram comprometeria o 

transporte dos alunos complicando a situação, e ainda pela ilegalidade de usar veículo escolar 

para outras finalidades. Após solicitou parecer da assessoria jurídica da Casa acerca da 

legalidade do poder de vereador em exercer funções fiscalizadoras nos setores do executivo, 

sem autorização e gostaria de saber se os vereadores poderiam abordar servidores fazendo 

questionamentos, sem estar extrapolando suas competências, pois acreditava que a função 

fiscalizadora de vereador, e que, se tomar conhecimento de algum fato deve comunicar ao chefe 

do setor para sanar o problema e caso o mesmo não sane após ser convocado, assim poderiam 

tomar outras providências, para evitar exercer função que não é da competência de vereador. 

Após o vereador Gabriel Queiroz manifestou estar de acordo em renovar convênio com a copasa 

e que quanto ao projeto de ocupação do solo aguardam anexos. Em seguida o vereador Amaral 

fez ofício à prefeita agradecendo pela manutenção das estradas do bairro chapadão. 

Participaram desta autoria os vereadores Evair, Fernando, Ernane, Adenilson. Fez também 

ofício parabenizando a prefeita pelo apoio ao projeto mesa cheia por ter cedido dois servidores 

comprovando que é parceira do projeto, fizeram parte desta autoria os vereadores Evair, 

Fernando, Ernane, Adenilson e Wilson. Em seguida fez requerimento solicitando manutenção 

nos mata burros do bairro chapadão. Após falou o vereador Wilson Pereira que disse ter 

recebido reivindicações de que faltam bolas de futsal, aproveitou para dizer que foi informado 

pelo servidor Damásio que no poli esportivo há bebedouro necessitando de manutenção, além 

do telhado, enfatizando que o telhado já recebeu reforma, porém restaram alguns pontos em 

que há goteiras. Ao final por sugestão do vereador o Plenário fez requerimento com todas 

estas solicitações. Após agradeceu a prefeita e ao deputado Cássio Soares que providenciaram 

estadia dele e de alguns garotos em casa de apoio em Belo Horizonte, quando foram participar 

de seletiva na escolinha do cruzeiro, além de terem providenciado veículo para os 

deslocamentos necessários. Após disse que também solicitou transporte na última quinta feira, 

para BH, e que disseram que não era possível e que ele entendia, visto que teve uma Kombi que 

pegou fogo e estava faltando veículos. Na oportunidade agradeceu ao Sr. Marcos que deu carona 

a alguns dos garotos que não couberam no carro. Informou que mais dois garotos foram 
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selecionados em seletivas, discorreu que estas seleções se dão em diversas etapas e que estes 

meninos serão avaliados e passaram por seletivas até a idade de quatorze anos. Em seguida 

pediu apoio aos vereadores e a prefeita para estarem presentes nos jogos da escolinha de 

futebol da associação. Narrou que houve cidadão que se emocionou em jogo dos garotos no 

poliesportivo, dizendo que desejaria ver seu filho ali, mas infelizmente o mesmo foi pego 

guardando drogas para uma pessoa por vício, o que muito entristecia aquele pai. Que este 

mesmo cidadão pediu que o vereador procurasse o Sargento Ronaldo junto com ele. Em seguida 

o vereador aproveitou para solicitar o envio de ofício em agradecimento ao Sargento Ronaldo 

pelo seu empenho tanto na PM quanto em questões sociais do município, narrando que o 

Sargento fez visita a seu pai que é acamado que pouco gosta de conversar e na oportunidade o 

mesmo se sentou e até cantou junto com os visitantes, e desde então têm apresentado melhoras 

significativas.  Após o vereador Ernane discorreu sobre dificuldades enfrentadas pelos 

jogadores que participam do campeonato no bairro caieiras, narrando diversas delas, 

enfatizando que assim que os veículos chegarem acreditava que seria solucionado o problema. 

Após fez ofício à autoescola união de Fortaleza de Minas, solicitando que seja disponibilizado 

horário em tempo integral, visto a grande demanda ocasionando falta de horários. Fez também 

Requerimento ao executivo solicitando a instalação de postes de iluminação de altura inferior 

a das árvores, visto que os existentes estão acima das árvores atrapalhando a iluminação e 

tornando o local perigoso. Após falou o cidadão Donizete que primeiro agradeceu aos 

vereadores Adenilson e Ernane pelo transporte ao campeonato, pois um cedeu veiculo e o outro 

foi motorista, agradeceu também ao vereador Evair por diversas vezes ter cedido ônibus para 

transportar jogadores. Porém relatou que o campeonato atual no bairro caieiras já passou por 

duas rodadas e questionou o que fariam até o dia cinco, pois entendia que havia possibilidade da 

prefeitura ceder ao menos um dos veículos visto que são vários e que o campeonato acontece 

aos finais de semana. Falou que os jovens reclamam e dizem que ficam nos bares se 

embebedando e outros ainda usando drogas, por não haver opção de diversão na cidade.  

Instalada a ORDEM DO DIA foram aprovados os requerimentos apresentados. O Presidente 

convocou para a primeira reunião ordinária do mês de maio para o dia 05 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.   


