
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, realizada às dezenove horas do dia 

quatro, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas. Aberta a sessão o 

Presidente, vereador Adenílson Queiroz solicita ao secretário da mesa, vereador Jurubel Honorato Reis, seja feita a 

chamada de presença estando todos os vereadores presentes. Não havendo leitura de ata a ser feita, instalou-se o 

PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: O Presidente informa que houve reunião no plenarinho para formação 

das Comissões Permanentes da Câmara, assim constituídas: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final: 

Presidente, vereador Evair Messias Pereira, PSC; Vice-Presidente, vereador Wilson Pereira, PDT; Membro, vereador 

Jurubel Honorato Reis, PDT; Comissão de Finanças e Orçamento: Presidente, vereador Márcio Domingues Andrade, 

PDT; Vice-Presidente, vereador Gabriel Lourenço de Queiroz, PMDB; Membro, vereador Fernando Pereira da Silva, 

PSC; Comissão de Obras e Serviços Públicos: Presidente, vereador Ernane Moreira Dias, PSDB, Vice-Presidente, 

vereador Evair Messias Pereira, PSC, Membro, vereador Gabriel Lourenço de Queiroz, PMDB; Comissão de 

Educação, Saúde e Assistência: Presidente, vereador Fernando Pereira da Silva, PSC, Vice-Presidente, vereador 

Wilson Pereira, PDT, Membro, vereador Aparecido Donizete Rosa Amaral, PSC. Após solicitou leitura dos 

requerimentos nºs 01 e 02/13 de autoria do Plenário que requerem: 01- informações do valor pago a época pela 

aquisição de imóvel denominado Barra das Areias, metragem correta, bem como todas as informações relativas ao 

imóvel; 02- requer sejam implantadas placas de sinalização de trânsito em diversos trechos da cidade de Fortaleza de 

Minas. Não havendo mais matérias no pequeno expediente, foi instalado o GRANDE EXPEDIENTE: Iniciadas as 

discussões todos os vereadores cumprimentaram os presentes, relatando que foram eleitos para trabalhar em prol da 

comunidade. Após o vereador Jurubel Honorato falou da abertura de loteamento e entrega de trezentos e cinqüenta 

lotes em 2012, e fez requerimento requerendo informações do Executivo quais medidas serão tomadas para a liberação 

dos terrenos visando o início das obras, mesmo sabendo que não é uma obra de baixo custo, tendo em vista alguns 

dos beneficiados já terem escriturado os lotes, bem como a falta de parte de infra-estrutura. Fez ainda requerimento 

requerendo informações se estão sendo tomadas providências para construção de rede de esgoto e asfaltamento nas 

propriedades do Sítio Rotatória, solicitando que isso seja prioridade neste mandato. Em seguida o vereador Gabriel 

Lourenço após cumprimentar e agradecer a população solicitou que fosse confeccionado convite a Sra. Neli Leão, 

Prefeita Municipal, para participar da próxima reunião ordinária da Câmara, visitando os vereadores e trazendo 

informações dos procedimentos e andamentos do dia a dia da prefeitura. Após o vereador Fernando Pereira falou sobre 

requerimento de informações de imóvel adquirido pela prefeitura, levantando dúvidas sobre os hectares e dizendo que 

teve informações de que o terreno foi medido e que a medida corresponde a mais de três alqueires, tendo o vereador 

Márcio Andrade concordado dizendo que a medida corresponde a mais ou menos sete hectares. O vereador Fernando 

Pereira relatou ter o mesmo pensamento do ano passado, não sendo de acordo que o terreno continue com a 

prefeitura, pois, o local alaga, e para ser utilizado é preciso aterrar, o que não é viável para a prefeitura, pois, o custo é 

alto, sugerindo ao final que o terreno fosse trocado por área de melhor aproveitamento, beneficiando o município. 

Continuando, o vereador Evair Messias fez requerimento verbal solicitando informações sobre a situação financeira da 

Prefeitura Municipal, em especial sobre a frota, visto que os vereadores precisam estar informados da situação, pois, 



antes de cobrar, devem primeiro saber a situação do município, sendo função dos vereadores cobrar e fiscalizar, 

podendo dessa forma trabalhar de maneira mais clara e transparente. O vereador Ernane Moreira fez requerimento 

verbal solicitando a manutenção do trecho entre o final da Rua Oraida de Melo Costa que dá acesso a Rua Bonifácio 

Álvares da Costa, tendo em vista as más condições do local, inclusive excesso de mato. Após o vereador Márcio 

Andrade falou da importância da presença da população nas reuniões da Câmara, pois, às vezes ela tem visão 

diferente da visão dos vereadores, e pode ajudar o Executivo administrar e os vereadores a verificar os acontecimentos. 

Disse que todos sabem que a situação não é boa, tanto que há outros municípios da região decretando situação de 

emergência por dificuldades financeiras, mas, os vereadores têm que expor as solicitações da população, sabendo 

pautar, por exemplo, em quanto tempo o serviço será feito, porque a prefeitura vai avaliar as possibilidades de acordo 

com as condições que ela tem, porém, a função dos vereadores é cobrar pedindo melhorias, além de dar sugestões. O 

vereador discorreu sobre diversas solicitações de informações feitas ao Executivo em janeiro deste ano e sobre as 

respostas. Comentou que em julho de 2012, foi aprovada por unanimidade na Câmara, Lei que torna obrigatória a 

comunicação formal de todos os atos normativos realizados pelo Executivo à Câmara Municipal, imediatamente após 

sua publicação, dizendo que esta Lei não impede a Prefeita de tomar nenhuma atitude, não restringe e nem a coloca 

em dificuldade, porém, pede ao Executivo que esses atos sejam comunicados á Câmara, pois já ocorreu na 

administração passada a contratação de cargos e os vereadores ficarem sabendo somente depois, ou até mesmo 

ficaram sabendo pela população. Disse que essa Lei foi criada apenas para melhorar a comunicação entre a Câmara e 

a Prefeitura, e que ao oficiar o Executivo informando sobre a existência de referida lei, foi respondido, porém 

aparentemente não entenderam muito bem. Ao final o vereador fez os seguintes requerimentos: 1 – Requer que todos 

os atos normativos do Executivo sejam enviados à Câmara; 2 – Requer operação tapa buracos, tendo em vista as más 

condições das ruas da cidade; 3 – Requer manutenção das estradas rurais do município, através de máquinas ou 

cascalhamento, tendo em vista o período das chuvas e a péssima situação das estradas. O vereador Fernando Pereira 

informou que o Executivo buscou parceria junto a Empresa Morro Azul e VM, conseguindo parceria com esta última 

para fazer principalmente a manutenção da estrada que liga Fortaleza à MG-050 via Morro Azul, e que os trabalhos já 

foram iniciados, mas, devido às chuvas, tiveram que parar, e logo será reiniciado. Relatou que as três máquinas da 

prefeitura estavam quebradas, mas foram colocadas em funcionamento e quebraram novamente devido ao desgaste, e 

que veio para o município máquina da AMEG, o que na gestão passada não ocorreu, mas por infelicidade fundiu o 

motor, porém, logo chegará outra, tendo o vereador Márcio dito que dificuldades acontecem, mas que seja feita a 

manutenção pelo menos nos locais mais críticos, sendo que todos devem entender que não há condições de passar a 

máquina com chuvas. Sobre imóvel da prefeitura o vereador Márcio disse que a Câmara recebeu projeto de lei para que 

o mesmo fosse leiloado, mas um dos motivos que os vereadores não autorizaram na época foi justamente por causa do 

tamanho da área, que na escritura consta um hectare, mas há comentários de que passe de sete hectares, e não tem 

como vender sete hectares pelo preço de um, sendo que pode ser feita permuta de troca, por exemplo, por uma área 

de cascalho que será usada pela prefeitura. Após o vereador Wilson Pereira relatou que é do conhecimento de todos, a 

criação no município da Escolinha do Cruzeiro, e todos os vereadores sabem que a mesma não era mantida pela 



prefeitura, e sim por patrocinadores, ficando instalada por dois anos e meio. Comentou de reunião realizada no Clube 

Municipal com a presença de representantes da prefeitura, que pediram prazo para iniciar novamente o projeto da 

Escolinha. Disse não fazer questão de estar à frente da Escolinha como antes, e nem que permaneça o mesmo 

treinador, porém o projeto deve continuar, pois, havia em torno de cento e dez crianças participando do projeto, o que 

fez com que o índice de notas escolares dessas crianças aumentasse, pois, no início era de 50%, depois de um ano 

subiu para 70%, e no final chegou a quase 100%, melhorando também o desempenho na disciplina e alimentação. 

Comentou sobre a importância da prevenção de diversos problemas na infância, pois os problemas que o município tem 

para resolver hoje saem muito mais caros do que investir no projeto da Escolinha de Futebol. Disse que sabe que estão 

sendo tomadas providências, porém, a cobrança dos pais e das crianças é muito grande, dizendo que está disposto a 

conversar, e se a prefeita entender que o mesmo não faça mais parte do projeto não tem problema, apenas quer que o 

projeto da Escolinha de Futebol continue, tendo ao final feito requerimento solicitando a continuidade do projeto. Em 

aparte o vereador Jurubel Honorato, transmitiu aos vereadores e a prefeita cumprimentos do Sr. Evânio do grupo de 

captação de recursos do HRC de Passos, o qual espera a realização de evento que arrecade fundos ao Hospital, 

conforme ocorrido em outros anos, tendo o vereador lembrado que o tratamento hoje em Passos é muito bom e 

facilitado. Em seguida o vereador Fernando Pereira informou aos colegas a pedido da prefeita que as portas do 

gabinete estão abertas, não existindo o fato de quem é ou não vereador de base, pois isso era somente no período das 

eleições, pois hoje são nove vereadores que devem satisfação à população. Após o vereador Evair Messias solicitou do 

Presidente, em especial aos novos vereadores cópias das mudanças recentes na Lei Orgânica e Regimento Interno da 

Câmara, pois, esteve na Câmara e encontrou certa dificuldade em obter essas cópias, uma vez que foi solicitado a eles 

requerimento dirigido ao Presidente para a obtenção dessas cópias. O Presidente autorizou a retirada das referidas 

cópias e informou que o Regimento Interno da Câmara dispõe que pode ser solicitado requerimento, porém como estão 

todos juntos nesta Casa pelo bem do município, não vê problema na liberação das cópias, e o vereador Fernando 

Pereira questionou qual artigo do Regimento Interno dispõe sobre esse assunto, ficando o Presidente de verificar e 

após apresentar. Em aparte o Presidente solicitou ao vereador Evair Messias e ao Sr. Luerci Queiroz, Chefe de 

Gabinete presente na reunião, que informasse a Sra. Prefeita que a Câmara está de portas abertas para recebê-la, 

visando debaterem juntos as ações para o bem do município, além de mostrar à população o que acontece. Presente 

na reunião o Sr. Israel, servidor público municipal questionou como está à situação entre a FESP e a prefeitura, se 

houve negociação e se realmente os 30% de bolsa de estudo que é direito dos estudantes serão repassados aos 

mesmos, porque participou de reunião onde não ficou acertada essa questão, pois a prefeita e seu assessor José Luiz 

Duarte não se posicionaram claramente do que poderia ocorrer, tendo ao final solicitado aos vereadores a elaboração 

de requerimento neste sentido. Após informou que foi exonerado no dia 29/01/13 da Defesa Civil e como deve haver 

transparência dos poderes, executivo e legislativo, gostaria de ter maiores informações sobre a portaria dessa 

exoneração, e que as mesmas fossem enviadas ao legislativo. O Presidente disse que irá buscar essas informações 

junto ao executivo, pois não tem conhecimento e logo em seguida as passará ao Sr. Israel. Em aparte o vereador 

Fernando Pereira disse que já fez parte da defesa civil e que poderia informar, porém o vereador Márcio enfatizou que 



ele quer apenas cópia da portaria de exoneração e não explicações. Em seguida o vereador Márcio Andrade falou que 

soube da reunião sobre as bolsas de estudos e que sabe que há uma dívida com a FESP, e a Câmara autorizou no 

final de 2012, o parcelamento da dívida, no entanto havia a possibilidade da FESP aceitar ou não a quantidade de 

parcelas. Disse que soube também que o primeiro mês o pagamento seria através de reembolso até acertar a situação, 

e posteriormente através de boleto como era anteriormente, e entende que deve ser esclarecido quando a prefeita 

estiver presente.  O Sr. Israel disse que não foi isso que ouviu na reunião e que o assessor José Luiz informou que a 

prefeitura não vai fazer reembolso. Também presente na reunião a Sra. Joice Rabelo relatou que a população não é 

idiota e está consciente de tudo que está acontecendo, inclusive da dificuldade enfrentada pela prefeitura. Disse que 

são dezenove trabalhadoras e mães de família que saem de Fortaleza todos os dias para trabalhar em Passos, e ainda, 

que entende que não é culpa de ninguém, porque em Fortaleza não tem emprego, existindo apenas duas máquinas, a 

prefeitura municipal onde todos se matam para trabalhar, e VM que não dá oportunidade sob a alegação de que em 

Fortaleza não tem gente capacitada, mas a Empresa não dá emprego porque não quer, pois, hoje Fortaleza tem 

diversas pessoas formadas e bem informadas, e pediu aos vereadores que não deixem a VM falar mais isso. Falou ter 

vindo em nome das colegas, pois, até o mês 11/2012 ganhavam passe para ir trabalhar, mas hoje esses passes foram 

cortados e a passagem está custando R$ 4,65, gastando as mesmas mais ou menos duzentos reais para chegar ao 

trabalho e sustentar suas famílias. Disse que a prefeita disse a um das colegas que enviaria projeto de Lei para ser  

aprovado pela Câmara, para depois os passes serem repassados as mesmas. A cidadã Joice enfatizou que não estão 

mendigando nada e que já que não tem trabalho em Fortaleza, as trabalhadoras se consideram heroínas, pois, saem 

de suas casas para ganhar o pão, ao invés de buscar benefícios junto à assistência social, até porque para as mesmas 

isso é uma humilhação, dizendo ainda que tem pessoas formadas, com nível superior que saem para trabalhar fora e 

ganhar salário mínimo, porém, com dignidade, e o que estão pedindo é só para chegarem até o emprego, e voltar para 

casa num transporte de segurança, pois, sua preocupação é que para chegar ao seu emprego, estão tendo que tirar de 

seu salário, duzentos reais por mês. Disse que sempre solicitou informativo para a cidade Fortaleza de Minas, e que 

hoje inclusive existe o portal fortaleza o que é excelente, mas, o que ela deseja é um informativo que demonstre, por 

exemplo, a situação financeira da prefeitura, dando clareza dos fatos do executivo e legislativo ao povo e que isso é um 

direito, pois, há quarenta anos nada é muito claro em Fortaleza, e que se os vereadores não conseguirem repassar 

essas informações à população, ela estará aqui e levará para a rua, e que além da transparência quer uma posição de 

como vão trabalhar. O vereador Fernando Pereira disse ter informações de que até o final do mês de janeiro, o 

município estava com dívida de mais de R$ 12 mil reais com a empresa e que a prefeita quitou esta dívida e que a 

prefeita provavelmente mandará projeto de lei para a Câmara o qual se estiver legal será aprovado, pois, quando foi 

dado esse transporte não havia liberação da Câmara, achando o mesmo que foi feito por inexigibilidade, tendo as Sras. 

Ana Paula e Charlene lembrado que quando foi para começar, elas vieram até a Câmara e falaram com os vereadores. 

O vereador Fernando Pereira disse que não havia projeto de lei que liberasse apesar dos vereadores saberem que era 

para o bem das trabalhadoras. O vereador Márcio disse que ninguém será contra, pois é para ajudar até porque a 

cidade não dá condições para comportar os trabalhadores. O vereador Wilson Pereira comentou que a Sra. Charlene o 



procurou para falar sobre o assunto, e em sua opinião, é essencial que o gestor do município saiba como administrar, 

porque na época não houve controle, visto que às vezes iam pessoas passear e quem precisava ir a trabalho não 

conseguia, e que não está defendendo ninguém, pois está aqui em prol do município, e que acredita que transporte 

para apenas vinte pessoas não pesará se houver controle, seja em forma de passe ou outro transporte. O Presidente 

sugeriu agendamento de reunião com a direção da VM, e disse que inclusive já debateu muito com eles, porque de 

cada cinco pessoas empregadas, quatro são de fora, e uma daqui, e em sua opinião aqui há profissionais sim. Em 

relação ao transporte disse que se é para o bem da população, e se reduz gastos assistenciais, os vereadores têm que 

se empenhar, pois, se as trabalhadoras têm vontade já é meio caminho andado. Presente também na reunião o Sr. 

Josias relatou estar contente com a disposição dos vereadores de trabalhar em prol da comunidade, pedindo que não 

se esqueçam disso muito cedo, porque quatro anos passam muito rápido, disse que hoje há uma lacuna entre os dois 

poderes e que deve haver mais harmonia, pois a população não pode ficar no meio do fogo cruzado, sendo que é 

direito de todos saber o que acontece na prefeitura. Disse que sabe que os vereadores fazem muitos requerimentos, 

porém há dificuldade, falou também que é muito importante a presença de representantes da prefeitura nas reuniões da 

Câmara, ou até mesmo da prefeita. O Sr. Luerci Queiroz, reafirmou a mensagem da prefeita aos vereadores feita pelo 

vereador Fernando Pereira dizendo que as portas da prefeitura estão abertas a todos, e sobre a FESP, disse que a 

prefeita participará de reunião no dia 05/02 com o reitor da FESP, Sr. Fabio Kálas, para acertar os últimos detalhes, 

inclusive parcelamento de dívida se houver. Em relação aos passes de ônibus informou que levará o assunto a prefeita 

para que na próxima reunião possa trazer uma resposta e que como todos sabem tudo tem que ser feito através de 

licitação, e estão tendo problemas com isso na prefeitura, mas a prefeita irá averiguar e havendo possibilidade, os 

passes serão doados. Em aparte a cidadã Charlene questionou porque enquanto esse problema não é resolvido não 

liberam a ida das trabalhadoras no ônibus escolar, respondido pelo Sr. Luerci que deve ser analisado se há lei que 

autorize, porque no ônibus escolar a prioridade é dos alunos, se comprometendo em levar o problema a prefeita e 

depois trazer a resposta. Em seguida o servidor público Sr. Valdir Cristiano, Chefe dos transportes, disse que a 

prefeitura tem problemas com a questão dos passes para cidadãos irem trabalhar no ônibus escolar em Passos, e o 

que foi passado é que por ser veículo escolar a prioridade é dos estudantes e que atualmente no período matutino, 

estão levando trinta e dois alunos, enquanto no ônibus cabem quarenta e cinco passageiros, e que a prefeita está 

vendo esta questão devido às condições da prefeitura, pois, os veículos foram todos sucateados, e isso deve ser 

melhorado para atender a população. Quanto ao transporte escolar disse que estão fazendo o que podem para atender 

a todos, e se esgotar a lotação do ônibus, a prefeitura terá que colocar outro transporte para Passos, e ainda, que de 

acordo com a prefeita as trabalhadoras podem até ir de ônibus, porém, devem esperar a lotação de alunos para ver se 

sobrará vaga, porque ainda há alunos fazendo passe escolar, e após, vai depender da administração colocar outro 

veículo para fazer esse transporte até saírem os passes para as trabalhadoras. Sobre máquina da AMEG, informou que 

no dia seguinte foi enviada outra máquina para prestar o serviço, e o problema enfrentado realmente é que não há meio 

de fazer manutenção nas estradas com as chuvas. Continuando, falou também a Sra. Nalva, presente na reunião e  

relatou que desde que chegou na cidade viu passes sendo distribuídos aleatoriamente até para jovens irem e voltarem 



para Passos, comentando que entende que a prefeitura não tem dinheiro, porém, hoje estão precisando desses passes 

para trabalho, e não para passeio, pois, os patrões não querem saber, só querem os funcionários no trabalho no horário 

correto. Sugeriu que no início fosse paga porcentagem desse passe pelas mesmas, desde que tivesse o ônibus para 

irem trabalhar, porque para ela é indigno a funcionária sair de casa às 05:15 da manhã, ir para Passos, chegar ao local 

de trabalho e esperar na calçada até as 07:00 para o início dos trabalhos, e ainda, que não é a população que aproveita 

esse ônibus das 05:15, mas sim os funcionários da VM, além do que no horário das 08:15 ninguém precisa ir, porque o 

expediente inicia-se mais cedo. Sugeriu parceria entre a prefeitura e a empresa rápido sudoestino, além do pagamento 

da dívida, porque se por falta de passe as mesmas perderem o emprego, ela não saberá como pagará até mesmos os 

impostos, uma vez que ganham em Passos para gastarem em Fortaleza. O vereador Fernando Pereira sugeriu o envio 

de documento à empresa para tentar mudanças nos horários do ônibus que sai de Fortaleza, visando solucionar o 

problema, tendo o Presidente ficado de procurar o executivo e trazer uma resposta até que se resolva esse impasse, 

visto ser dever dos vereadores buscar solução para todos. Reafirmou que devem se reunir com a VM visando dar 

preferência para as pessoas da cidade, porque é daqui que sai o lucro que levam para fora. Finalizou informando que 

foi feita parceria com o jornal portal Fortaleza do Sr. Júlio Tubino, onde toda semana a Câmara está convidando a 

população para participar das reuniões, pois, isso motiva os vereadores a buscarem o bem de todos. Não havendo 

mais assuntos a serem discutidos no grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação 

dos requerimentos apresentados nesta reunião, sendo todos aprovados por unanimidade. Após o Presidente convoca 

para segunda reunião ordinária do mês de fevereiro, a realizar-se no dia 14, em razão do carnaval dia 12/02, do 

recesso no dia 11/02, e ainda da quarta-feira de cinzas dia 13/02. 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.   


