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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2015, realizada àsdezenove horas do dia 

13, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas.Feita a chamada 

estavamtodos os vereadores presentes.Após verificação, a ata da reunião anterior foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE:O Presidente informa que estão sobre as 

mesasos seguintes convites: 1 - Do Tribunal de Contas para a III Conferência de Controle Externo, no 

dia06/05 às 13:30 horas no Expominas em Belo Horizonte;2 – De audiência pública em Nova Resende dia 

30/04 às 13:00 horas na Câmara Municipal.Não havendo mais matérias no pequeno expediente, passou-seao 

GRANDE EXPEDIENTE:O Presidente informa que entrou em contato com o chefe de gabinete para saber a 

posição a prefeita, quanto à visita na promotoria junto dos vereadores falada em reunião 

anterior,respondido que o executivo não irá falar com o promotor a respeito dos projetos dos lotes porque a 

prefeita não gostou da conversa que tevecom o mesmo, inicialmente. O Presidente solicitou às comissões que 

se reúnam, visando continuidade na tramitação destes projetos, ou então, que procurem a promotoria se 

achar necessário. Em seguida o vereador Adenilson Queirozfez requerimento ao executivo para 

informações da existência de projeto de qualificação dos servidores públicos, caso não exista, requer 

informações se haverá projeto neste sentido no município. Fez também ofício ao SINDISFOR 

solicitando informações sobre a contratação de plano de saúdeaos servidores municipais.Após foram 

feitos os seguintes ofícios de autoria do Presidente e dos vereadores Adenilson Queiroz, Ernane Dias, 

Wilson Pereira e Jurubel Reis: 1 – ao deputado Emidinho Madeira em agradecimento pela recepção 

epor ter colocado seus assessores a disposição destes vereadores em visita a seu gabinete; 2 – ao 

deputado Antonio Carlos em agradecimento por terem sido bem recebidos em seu gabinete; 3 – ao 

Sr. Fernando Carvalho Porto, superintende da SEDS, em agradecimento por ter recebido bem estes 

vereadores, ter dado atenção e levado os mesmos em diversas secretarias. Informado pelo Presidente 

que esta foi uma visita muito proveitosa; 4 – ao secretário da SEDS parabenizando - o pela atitude e 

eficiência do funcionário Fernando Porto. Após foi feito ofício do Plenário ao CRAS, CMDCA e 

Prefeitura em agradecimento pelo empenho e apoio aos alunos da escolinha de futebol, pois, foram 

cedidos transporte e lanche para disputa em São Tomaz de Aquino. Em seguida foi feito 

requerimento do vereador Ernane Dias ao executivo requerendo seja verificada junto a prefeitura de 

Passos a possibilidade de firmar convênio para a manutenção de estradas e mata burros de 

propriedades localizadas no município de Passos, porém, próximas de Fortaleza. Assinam este 

requerimento o Presidente, e os vereadores Gabriel Queiroz e Fernando Pereira. OvereadorErnane 

informou que vem sendo cobrado porcidadãos que residem nestes locais, os quais relatam que sempre foi 

feita manutenção destas estradas, mas, atualmente isto não ocorre. Respondido pelo vereador Evair que 

tentaram firmar este convênio com o Sr. Chaparral, responsável pelo setor em Passos, porém, o mesmo foi 

áspero com a advogada da prefeitura de Fortaleza, informando que não autorizava o prefeito de Passos a 
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assinar, e nem quer o convênio, para depois não falarem que Passos em época de campanha política não está 

dando conta de realizar os trabalhos. Dito pelo vereador que se forem analisar, a situação deles está mesmo 

complicada. Sugerido pelo Presidente que o prefeito de Passos fosse oficializado sobre o assunto, e fosse 

solicitado diretamente ao mesmo a ideia de firmar o convênio. Dito pelo vereador Evair que se o Sr. 

Chaparral como chefe do setor não quiser, o convênio não será firmado. Continuando o vereador Ernane 

dias fez ofício ao Deputado Cássio Soares em agradecimento por ter sido bem recebido em seu 

gabinete, tendo o Deputado informado que estará olhando por Fortaleza.Assinam este ofício os 

vereadores Evair e Fernando. Após, o vereador Evair Pereira fez requerimento ao executivo para que 

na medida do possível, intervenha junto a ADESFORT visando o envio à prefeitura as prestações de 

contas de todos os projetos executados pela agência, que possuam parceria com o município, como 

por exemplo, os projetos mesa cheia,agroindústria e o viveiro de mudas. E assim que recebidas as 

cópias, quesejam repassadas cópias destas prestações a esta Casa. Continuando foi feito ofício dos 

vereadores Evair, Fernando e Ernane ao executivo parabenizando pela seriedade e compromisso, 

pois, na última reunião da AMEG, o Dr. Vivaldo, provedor da Santa Casa de Passos,destacou Fortaleza 

de Minas como sendo um dos únicos municípios da regiãoque está em dia com a Santa Casa, pois, 

assumiu e honrou dívida que possuía, inclusive este mês irá efetuar o pagamento da última parcela. 

Em seguida o vereador Evair Pereira se lembrou de requerimento expedido ao Presidente sobre a aquisição 

de bolo de aniversário aos vereadores, disse que a resposta em momento algum fala sobrebolo de 

aniversário, e sim sobre lanche. Disse ser a favor deste lanche, que em momento algum falou em cortar 

lanche de funcionários, porque se osmesmos ficam após as dezessete horas na Câmara, em dia de reunião, 

merecem o lanche, mas, gostaria de um parecer do assessor jurídico sobre a aquisição de bolo de aniversário 

para vereadores, visto que o pagamento é feito com dinheiro público. Que sabe que foram feitas consultas, 

porém, falam de lanche e não de bolo.Lembrado pelo Presidente que é adquirido um bolo por mês para os 

aniversariantes, seja vereador ou servidor da Casa. Informado pelo assessor jurídico que não vê ilegalidade 

nesta aquisição, pois mesmo sendo bolo de aniversário, não é restrito ao vereador, sendo compartilhado por 

todos, que este bolo é incluso no lanche, que não é uma confraternização, e sim uma comemoração, que não é 

exclusivo para comemoração, e sim um complemento. O vereador Evair questionou como o bolo não é 

exclusivo se só é requisitado no aniversário de vereadores, respondido pelo assessor que o bolo é 

requisitado uma vez ao mês,para os aniversariantes da Câmara naquele mês. Em seguida o vereador 

Fernando Pereira cumprimentou todos, agradeceu a Deus por esta reunião,e disse que não vê legalidade na 

aquisição do bolo de aniversário, além de não entender o posicionamento do assessor jurídico, pois, o 

mesmo disse que está acompanhando os entendimentos dos presidentes desta Casa, porém, o assessor é que 

deve dar respaldo aos vereadores para resguardar os mesmos.Informou que buscou informações em outros 

municípios e verificou que não existe legalidade nesta aquisição, e que é legal apenas para os 
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servidores,inclusive, se o município quiser fazer o bolo para cada servidor poderá, mas, para os agentes 

políticos não é legal. Então,o vereador irá representar no ministério público para defender o que é da 

população, tendo em vista ter sido dito anteriormente pelo Presidente que será dada continuidade no ato, 

pois, o valor gasto com os bolos, poderia voltar aos cofres públicos no fim do ano, ou então, poderia ser 

aplicado de outras formas na própria Câmara. Disse entender o assessor, porém, não entende a forma que o 

mesmo está dando o parecer, que é de acordo com a ideia do atual Presidente e dos demais que passaram 

por esta Casa. Após relatou que está quase certa a possibilidade de cortes do pão servido aos funcionários, 

para economizar porque a situação está cada vez mais difícil. Enfatizou que se fizerem estes cortes, irão fazer 

bonito para a sociedade,e os vereadores só tem a ganhar com esta atitude, visto que a população sempre 

questiona o porquê os vereadores têm bolo em todo aniversário. Tendo o Presidente dito que este é o 

entendimento do assessor jurídico, que se o vereador achar necessário poderá representar no ministério 

público, e em sua opinião, seria muito bom se o valor dos bolos de aniversário resolvesse a situação da 

prefeitura. Que cada bolo custa quarenta e cinco reais, são sete meses do ano que são requisitados, 

totalizando trezentos e cinco reais, e se isso resolvesse o problema, estariam tranquilos, mas, não é só com 

este valor que irão resolver a situação do município, a qual é bem mais crítica. Que respeita a opinião dos 

vereadores Fernando e Evair, e deixa a Casa a disposição, caso os mesmos encontrem legislação,ou 

parecer,que disponha sobre esta proibição, que tragam ao assessor para análise. Dito pelo vereador 

Fernando que mesmo sendo um valor baixo, o Presidente tem que prestar contas do mesmo, que o município 

presta contas inclusive dos centavos, e se houver irregularidades o Presidente poderá responder 

judicialmente. E, além disso, este valor poderia ser revertido na aquisição dos pães dos servidores os quais 

serão cortados. Tendo parabenizado o colega Wilson por abrir mão do bolo em seu aniversário e com isso 

está ajudando na economia.O vereador Evair disse que a única questão é o uso do dinheiro público para 

interesse próprio, o que é proibido e já existe na legislação.Após o vereador Gabriel Queiroz disse que a ideia 

de firmar o convênio para a manutenção das estradas é boa, que existem várias pessoas que residem mais 

próximas de Fortaleza, e não há possibilidade de a prefeitura de Fortaleza fazer a manutenção, e firmando o 

convênio seria uma troca de favores. Em seguida o vereador Jurubel Reis fez os seguintes requerimentos 

ao executivo: 1 – requer informações de qual foi o interesse do município em colocar máquinas 

trabalhando em terreno da prefeitura para construir uma suposta pista de motocross, pois, as 

máquinas trabalharam por três dias, porém, o local está cheio de mato do mesmo jeito. Requer 

informações de qual foi a intenção do executivo com esta atitude e o que o município ganhou com 

isso, pois, naquela época já se falava em crise de recursos. Disse que uma das máquinas quebrou no 

local, permaneceu quebrada por quase sessenta dias,sendo que poderia estar arrumando estradas do 

município, desentupindo mata burro e outros, apesar de saber que máquinas se quebram em qualquer lugar, 

mas, o município realmente passa por dificuldades financeiras inclusive para concertar equipamentos. Que 
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este requerimento veio em boa hora, pois, estão falando em gastar, e as vezes de forma que não é prioridade 

no município; 2 –requer a manutenção de mata burros na estrada do bairro Córregos, inclusive na 

ponte próxima do Sr. Bodão, e outros quatro mata burros localizados para frente desta 

propriedade,que estão em situação crítica, tendo os proprietários informado que se a prefeitura 

disponibilizar a madeira,os mesmos fariam a manutenção.O vereador Jurubel informou que a situação 

está complicada inclusive para o transporte escolar. Dito pelo vereador Fernando que o mesmo ganhou mais 

quatro arvores da Votorantim para a manutenção de mata burros, as quais já foram derrubadas. Tendo sido 

feito ofício dos vereadoresFernando e Evair a Votorantim em agradecimento pela doação. O 

Presidente questionou se o município recebeu doação de árvores da empresa Morro Azul, respondido pelo 

vereador Fernando que sim, que a maior parte já foi utilizada, e muitas serão usadas na ponte do Ribeirão 

Santana. Que este serviço está para ser feito, estavam apenas esperando o projeto o qual está pronto e 

liberado, estão esperando passar o período chuvosopara que o nível da água baixepara começar os 

trabalhos. Antes de encerrar, o vereador Wilson convidou os colegas para assistirem jogo de futebol com 

quatro categorias, que ocorrerá no Glória a partir das oito horas da manhã do dia 18/04. O Presidente 

informa que chegou a esta Casa convite da igreja presbiteriana para encontro no clube municipal nos dias 18 

e 19/04 com a realização de palestras e etc. Quanto à retirada do projeto de lei complementar, disse que irá 

aguardar resposta de ofício expedido ao executivo. 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. O vereador Fernando Pereira informou ser contrário ao requerimento sobre qualificação de 

servidores, de autoria do colega Adenilson Queiroz, porque em sua opinião a maioria dos servidores é 

qualificada.Os demais requerimentos foram aprovados por unanimidade. O Presidente convocapara terceira 

reunião ordinária do mês de abril, a realizar-se no dia 22, às 19:00 horas, em virtude do recesso e feriado dos 

dias 20 e 21/04 respectivamente.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.   


