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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, realizada àsdezoito 

horas do dia 09, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de 

Minas.Feita a chamada, constatou-se a ausência do vereador Ernane Moreira Dias, justificado que o 

mesmo estaria em audiência na cidade de Passos e devido atraso da mesma, não conseguiu chegar a 

tempo para esta reunião, e posteriormente traria justificativa escrita. Instalado o PEQUENO 

EXPEDIENTE, coma seguinte pauta:Leituras: 1 - Ofício nº 19991/2015 do Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais – com parecer prévio sobre as contas do município – exercício 2013 – 

Processo nº 912663; 2 - Ofício nº 263/2015 da Santa Casa de Misericórdia de Passos-MG, 

solicitando subvenção mensal para ajuda no pagamento das consultas do SUS. Distribuídos os 

seguintes convites: 1 – Da Prefeitura Municipal e Projeto Escola para Pais e Filhos – participação em 

coquetel de encerramento no Clube Municipal em 18/12 a partir das 20:00 horas;2 – Formaturas:  

alunos do CEMEI-educação infantil no dia 09/12 a partir das 19:00 horas no Clube Municipal; 

alunos do ensino fundamental no dia 10/12 às 19:00 horas no Clube Municipal;  alunos da educação 

infantil da Escola José Dias (Chapadão) – dia 11/12 às 10:00 horas na Escola José Dias; 3 - Sessão 

Solene na Câmara Municipal de Guaxupé para a entrega de títulos de cidadãoGuaxupeano e Honra 

ao Mérito; 4 – Seminário Final de Encerramento do PNAIC (Pacto Nacional Pela Alfabetização na 

Idade Certa), de 2015, com o tema “Autismo”, no dia 12/12 às 15:00 hs na Câmara Municipal. 

Informado pelo Presidente que estavam sobre as mesas cópias de ofícios e requerimentos, e que 

retirou o requerimento de sua autoria e do vereador Fernando, sobre operação tapa buraco na 

entrada da Rua C do Residencial Sítio Rotatória, próximo da residência do SargentoNairzo, tendo 

em vista que um dia após a reunião, foi realizado o trabalho.Informou também que será expedido 

ofício à Sra. Neli, tendo em vista, a mesma ser responsável pelas contas do município – exercício 

2013, dando ciência sobre as referidas contas e informando que a mesma tem prazo de dez dias 

prorrogáveis por mais dez se necessário, para realizar qualquer alegação no processo. Disse que 

devem aguardar o prazo para após avaliar a questão. Que provavelmente este processo voltará a 

tramitar em fevereiro de 2016, após o recesso, visto prazo de cento e vinte dias para votação. 

Instalado o GRANDE EXPEDIENTE:O vereadorADENILSON QUEIROZ fez os seguintes 

requerimentos: 1 – AO ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS: Requera construção de dois mata 

burros na estrada próxima da propriedade do Sr. Zezito, a qual faz ligação com a estrada principal 

do Bairro Areias, visto que os usuários da estrada estão trafegando pela porteira, e devido ao tempo 

chuvoso, esta passagem fica complicada, pois, existe barranco para subir e chegar à porteira, porém, 
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com a grama e demais vegetações estão dificultando a passagem. 2- AO EXECUTIVO: Requer cópia 

do convênio firmado entre o município de Fortaleza de Minas e o CISMIP, contendo informações 

como o valor pago pelo município e a forma que o mesmo foi firmado.3-AO EXECUTIVO - Requer 

informações referentes ao corte da porcentagem de trinta por cento de bolsa de estudos dos alunos 

de Franca, a partir de 2016.Informou que estes alunos o procuraram, pois, ouviram boatos sobre o 

corte, tendo o vereador informado que oficialmente ainda não tinha informações sobre o assunto. 

Participam deste requerimento os vereadores Márcio, Wilson e Jurubel.4 – AO EXECUTIVO – 

Requera limpeza de lotes da cidade. Requer seja encontrada forma de conscientizar os 

proprietários sobre esta limpeza,visto os riscos de diversas contaminações, verificando o que for 

necessário sejaa contratação de profissional para a limpeza,enviando cobrança ao proprietário, ou 

através de mutirão. Sugerido pelo vereador Fernando, o qual participa do requerimento fosse 

realizado arrastão conforme anteriormente. Dito pelo vereador Adenilson que o valor gasto pelo 

município para o tratamento de um cidadão infectado, às vezes é o mesmo gasto na realização da 

limpeza.Após o vereador Adenilson fez os seguintes ofícios: 1 –À SRA. SILVANIA REIS – 

ASSISTENTE SOCIAL – Solicitando informações do número de cestas básicas distribuídas no 

município. 2 –CRIAFORT, CMDCA, e APOIADORES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL –Parabeniza os 

atletas pelo vice campeonato da liga sul mineira de futebol. Após acordo o ofício foi expedido em 

nome do Plenário. O Presidente relatou que no município existe a escolinha de futebol, os atletas 

são treinados, mas, não há comparação com a estrutura do CPN. Relatou que os atletas foram 

guerreiros e conquistaram o vice campeonato.  Em seguida o vereador WILSON 

PEREIRAagradeceu a todos que acompanharam a partida acima citada. Lembrou que este 

campeonato se iniciou em fevereiro desde ano e teve fim agora. Agradeceu ao colega Adenilson que 

transportou os atletas algumas vezes voluntariamente, assim como, a todos que ajudaram a 

CRIAFORT. Convidou os vereadores para seletiva de jogadores dos anos de 2001/2002, em 

Pratápolis no dia 12/12 a partir das 15:30 horas, com a participação do jogador Bernard do São 

Paulo e do Sr. Wagner Ribeiro empresário do Neymar. Informou que foi solicitado levassem os 

atletas de Fortaleza, pois, estão com dificuldades em montar time com atletas que nasceram nestes 

anos. Relatou que no dia 13/12, será feita confraternização no rancho com o apoio dos pais dos 

atletas, e será feito torneio com todas as categorias. Após o vereador EVAIR PEREIRAfez os 

seguintes requerimentos: 1 – AO PRESIDENTE DA CÂMARA – Verifique a possibilidade e 

legalidade para cessão de cômodo da parte inferior do prédio da Câmara para instalação do 
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Conselho Tutelar. Informou que esta cessão não irá onerar o município, e na verdade irá 

economizar, visto que o Conselho Tutelar é o único prédio que a prefeita ainda paga aluguel. 

Informado pelo Presidente que esta solicitação foi já foi feita verbalmente pelo vereador Wilson, 

que o assessor jurídico está avaliando a proposta, e que assim que houver a resposta, será 

informada. Participa desta autoria o vereador Wilson Pereira, o qual informou que foi procurado 

diversas vezes pelas atuais e futurasconselheiras, que informam que o prédio atual é bem 

localizado, porém, existe escada que dificulta atendimento de cidadãos que possuam alguma 

deficiência. Dito pelo Presidente que um dos empecilhos é que no cômodo há vários materiais 

guardados e não possuem local para armazenamento. Que a intenção é repassar estes materiais 

para a prefeitura, para uso ou leilão, exceto dos computadores do telecentro. O vereador Evair fez 

ofício ao deputado Cássio Soares agradecendo por ter indicado o município de Fortaleza em 

emenda parlamentar, no valor de cem mil reais, a qual será usada na rede fluvial/esgoto do novo 

loteamento. Parabenizou ao deputado pela indicação e comentou que outros deputados eleitos no 

município, inclusive os majoritários, também tenham esta ação, pois, o tempo está curto e devem 

olhar por Fortaleza.O vereador Fernando participa deste ofício. Em seguida o vereador FERNANDO 

PEREIRAcumprimentou os presentes e agradeceu a Deus por esta reunião. O vereador GABRIEL 

QUEIROZfez requerimentoAO EXECUTIVO – Requer recapeamento da Rua José Pereira de Souza, 

em frente ao poliesportivo. Fez também ofício à CEMIG solicitando manutenção de fiação elétrica no 

inicio da Avenida Pedro de Souza Freire, onde há fio desencapado e tem matado diversos pássaros. 

Quanto ao ofício da Santa Casa, o VEREADOR JURUBEL REISdisse que em outra oportunidade o 

município ajudou na construção do hospital do câncer, inclusive na gestão da prefeita Neli. Que é 

favorável a possível ajuda do município, devendo encontrar solução que dê condição ao hospital 

para que atenda aos pacientes de Fortaleza que procuram a Santa Casa e de modo especial o setor 

de oncologia do hospital do câncer. Que como cidadão sabe o quanto é dolorido este setor e a 

prefeita deve analisar com carinho esta questão. Após relatou que em outras oportunidades o 

SINDISFOR usou bastante esta Casa principalmente em fins de ano, onde falavam sobre realização 

de reunião com o executivo visando a busca de benefícios aos servidores, abono natalino e etc., mas, 

até hoje o Sindicato não deu retorno aos vereadores, não passou informações se estas questões 

deram certo ou não. Disse que precisam saber, porque os servidores batalharam durante todo ano 

prestando serviços ao município. Tendo o vereador FEITO OFICIO AO PRESIDENTE DO 

SINDISFOR para tais informações. Antes de encerrar o Presidente comentou sobre resposta irônica 
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de ofício da COPASA, onde o Sr. Flávio Bócoli, respondeu que a água suja saiu nas torneiras das 

residências porque houve vazamento e ar no sistema, mas, ao final da resposta relata que num 

período de trezentos e sessenta e cinco dias, com distribuição de água vinte e quatro horas, esse 

acontecimento é algo pontual e raro. Dito pelo Presidente que pode até ser pontual, porém, a 

COPASA já deveria fazer manutenção nos canos, visto a grande quantidade de furos que a mesma 

faz na cidade, pois, é sua obrigação,a qual possui a concessão para isso. Relatou não poder falar que 

o fato ocorreu apenas uma vez, que os vereadores cobram, mas, diversas vezes é colocado muito 

cloro na água que sai branca nas torneiras, e há reclamação sobre o assunto. Finalizou dizendo que 

o comentário do Sr. Flávio foi desnecessário e um pouco errôneo, simplesmente esta Casa solicitou 

justificativa, a qual foi enviada, mas não precisava deste comentário. Informado pelo vereador 

Fernando que recebeu reclamação de populares os quais pediram ajuda porque a água estaria 

saindo suja nas torneiras das residências e que isso ocorre quase toda semana. Que isso pode estar 

ocorrendo porque quando fecham os canos para fazer a manutenção e soltam a água a mesma lava 

o encanamento, porém, não deve ter sujeira. Dito pelo Presidente, que com este tipo de resposta, 

cabe aos vereadores avaliarem e notificarem a COPASA todas as vezes que este tipo de problema 

acontecer, para ficarem cientes. Após o Sr. Leal, presente na reunião, usou a palavra e agradeceu ao 

CRAS por atender solicitação do mesmo, e retirar máquina parada que estava alojando água 

evitando problemas. Não havendo mais assuntos a serem discutidos no grande expediente passou-

se a ORDEMDO DIA com a seguinte pauta: Votação dos requerimentos apresentados, aprovados 

por unanimidade. O Presidente convoca para a segunda reunião ordinária do mês de dezembro, a 

realizar-se no dia 14, às 19:00 horas, exclusiva para votação do orçamento/2016.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.   


