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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MARÇO 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 solicitou fosse feita a chamada, estando todos 

os vereadores presentes. Após solicitou a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por 

unanimidade. O vereador Márcio Andrade, solicitou que incluída nesta ata, que na sua fala em 

reunião anterior noticiando o recebimento pelo município de máquina motoniveladora, no 2º 

semestre deste ano, disse também que, se não for recebida no 2º semestre de 2013, será no 

início de 2014. Após, instalou-se o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura dos 

seguintes Projetos de Leis: nº 01/13 autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao 

Banco do Brasil S.A e dá outras providências; nº 02/13 dispõe sobre o parcelamento de débitos 

oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas ao IMPRESFORT; nº 03/13 

autoriza a concessão de transporte público coletivo e dá outras providências. Tendo sido os 

mesmos encaminhados as comissões. Leitura do comunicado de convênio firmado no ano de 

2012, que permitiu a liberação em fevereiro de 2013 de verba de R$ 115.000,00 (cento e quinze 

mil), para melhoramento das vias da cidade. O vereador Márcio Andrade solicitou ao Presidente 

que busque junto ao Executivo, informação se há prazo para votação do P.L 03/13, visto que não 

veio em caráter de urgência e se, caso houver prazo, sugere reunião com as comissões para 

análise e liberação do referido projeto. O vereador Jurubel esclareceu o período da dívida com o 

IMPRESFORT e relatou que caso não haja urgência precisam de prazo maior para melhor 

análise, e o vereador Wilson Pereira comentou que o P.L de transporte coletivo é de extrema 

importância, porém há itens que precisarão ser alterados para melhorar o projeto e após os 

ajustes o Presidente poderá convocar reunião extraordinária para votação do mesmo. Em aparte o 

vereador Jurubel Honorato esclareceu que a melhoria a ser feita no projeto é em relação à 

quilometragem máxima permitida para o transporte, que é apenas de 60 km, o que prejudicará os 

estudantes que cursam em Franca. Tendo após diversas discussões ficado acordado entre o 

plenário a realização de reunião extraordinária no dia 06/03/13 às 19:00, para votação destes 

projetos. O Presidente informou que foram recebidas diversas respostas de requerimentos, que 

estão disponíveis na secretaria da Câmara e justificou que não foram distribuídas cópias em razão 

da máquina de Xerox da Câmara estar em manutenção. Informou também que estavam sobre as 

mesas, CDs da dupla Emilio e Eduardo enviados pela prefeita. Não havendo mais matérias no 

pequeno expediente, foi instalado o GRANDE EXPEDIENTE: O Presidente fez requerimento 

verbal, solicitando informações sobre a situação de imóvel adquirido pela prefeitura municipal, 

para ampliação do cemitério municipal. Antes de passar a palavra o Presidente pediu colaboração 

dos nobres vereadores durante a reunião, solicitando que quando um vereador estiver usando a 
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palavra que não seja interrompido, e que havendo a necessidade de outro vereador opinar sobre 

o assunto, que seja feito no momento em que for usar a palavra.  Justificou que o objetivo do 

pedido desta colaboração, se faz em razão de manter organizado e disciplinado os debates 

durante a reunião. Inscrito para fazer o uso da palavra o vereador Jurubel Honorato que fez 

requerimento verbal ao setor de serviço social requerendo relação dos alunos bolsistas e o 

percentual recebido por aluno, inclusive os acima de 30%. Justificando que essa relação é 

encaminha á Câmara no início de todo ano e até esta data, nada foi encaminhado. Fez 

requerimento ao Chefe Administrativo Geral da Prefeitura, Sr. José Luiz, solicitando ampliação de 

oportunidade aos estagiários que necessitam de fazer estágio, por ser disciplina obrigatória, 

esclarecendo que os mesmos não requerem estágio remunerado e nem aumento do percentual 

de 30%, porém precisam cumprir a carga horária exigida. Após comentou sobre a necessidade de 

retirada de entulhos de diversas ruas da cidade, principalmente da Rua Espírito Santo, onde os 

entulhos já estão no local há algum tempo, solicitando do vereador Fernando que priorize a 

retirada dos entulhos naquela rua. O vereador Fernando Pereira disse que há entulhos em 

diversos pontos da cidade que não foram retirados por causa das chuvas e ainda por haver muitas 

caçambas sendo recuperadas, mas que em breve o problema será solucionado. O vereador 

Jurubel sugeriu a divulgação de telefone do pátio para solicitar as caçambas, pois há casos em 

que primeiro colocam o entulho na rua para depois solicitar as caçambas. O vereador Fernando 

informou que é feita a retirada de entulhos nas quintas-feiras e quando há solicitação é atendida, 

porém é preciso haver um pouco de paciência, em virtude da reposta do vereador Fernando o 

vereador Jurubel dispensou o envio de Requerimento. Após falou o vereador Gabriel Lourenço 

que cumprimentou a todos, reforçando o compromisso de que o legislativo está disponibilizado a 

toda população. Usando da palavra o vereador Fernando Pereira falou que as comissões irão 

manter os projetos para análise, para melhorar a questão da quilometragem limitada em 60 Km. 

Após falou o vereador Evair Messias que comentou que em relação ao projeto de lei de 

saneamento é preciso que o idealizador ou técnico credenciado faça explanação para melhor 

entendimento do projeto, em especial pelo o grande volume do mesmo. Em resposta o presidente 

comunicou que já está sendo negociado com a Sra. Sílvia Borim esta questão e que foi informado 

por ela que será necessário por volta de uma hora para esta explanação, tendo o Presidente 

questionado aos vereadores se poderá ser em reunião ordinária ou se será melhor agendar data 

específica. Em aparte o vereador Wilson sugeriu o dia 06/03 às 18:00 antes da reunião 

extraordinária. O vereador Jurubel lembrou que o projeto deverá ser discutido e votado o mais 

breve possível, visto que em 2014 é prazo para todos os municípios terem tratamento de esgoto. 

O vereador Márcio disse que soube da Sra. Sílvia que necessitará de uns três dias para organizar 
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e contatar os elaboradores do projeto para apresentação e sugeriu esta apresentação no dia 

06/03, porém as 17:00 para terem mais tempo. O Presidente disse que resolverá a questão e se 

não der para ser no dia 06/03 será no dia 11/03.  O vereador Ernane Moreira questionou se 

recebeu resposta a requerimento de sua autoria, respondido que sim, agradeceu o executivo pela 

limpeza realizada, informando que o serviço ficou muito bom, pois, havia muito mato e lixo no 

local. Após falou o vereador Aparecido Amaral que cumprimentou a todos e agradeceu a presença 

de todos na reunião. Em seguida o vereador Márcio Andrade comentou sobre a operação tapa 

buracos em andamento, e disse já ter informado algumas ruas que faltam fazer a recuperação, e 

que de acordo com a prefeita será realizada toda a recuperação na medida do possível, e fez os 

seguintes Requerimentos: 1. Requer sejam implantados redutores de velocidade na Avenida 

Pedro de Souza Freire, tendo em vista ser este um trecho longo e os veículos trafegarem em alta 

velocidade aumentando os riscos de acidentes. 2- requer seja verificada a possibilidade de 

executar lei proposta pelo mesmo, referente ao melhoramento genético do rebanho leiteiro do 

município, visando aumentar a renda do pequeno produtor pela qualidade do rebanho, 

enfatizando que o custo para a prefeitura é muito pequeno relacionado ao tamanho do benefício. 

3- Requer a implantação de programa de recuperação de calçadas. Justificando que há 

reclamações de que os pedestres andam na rua, atrapalhando o trânsito de veículo, porém se 

andam na rua é porque nos passeios não há condições de andar. Comentou sobre cidadão que 

quebrou a mão por pisar na calçada e cair, e disse que isto é questão de segurança. Em seguida 

falou em relação ao lixo entende que houve feriado o que oportunizou o acúmulo de lixo, inclusive 

na zona rural, solicitando fosse feita mobilização ou troca de horário entre funcionários para não 

haver este acúmulo. Após comentou que às vezes os vereadores não vêm na Câmara, e tomam 

conhecimento dos projetos de leis somente no dia da reunião, e sugeriu ao Presidente que o 

mesmo avaliasse junto à equipe administrativa que quando chegarem projetos de lei, que os 

mesmos sejam repassados aos vereadores, que sejam informados via telefone para se quiserem 

retirar cópia ou analisar, e que se os projetos forem de urgência, se possível que seja entregue 

cópia do projeto, pois, todos os vereadores moram próximos, exceto o vereador Amaral, para que 

já venham para a reunião com os projetos estudados e preparados para tomarem atitude e haver 

aprovação com mais rapidez, e não ser preciso empurrar pra frente, por terem tido conhecimento 

apenas quando chegam à reunião. Solicitou ao Presidente que reunisse com a equipe 

administrativa buscando a melhor forma para que eles tomem conhecimento da chegada dos 

projetos de lei o mais rápido possível. O Presidente disse que se reunirá com sua equipe para 

analisarem a melhor forma possível.  Em aparte o vereador Aparecido Amaral informou que ele foi 

informado dos projetos pelas servidoras da Câmara e tinha conhecimento dos mesmos. O 



4 

 

vereador Wilson Pereira falou que o que o vereador Márcio quis dizer era que teve conhecimento, 

e o que solicita são cópias para estudo. Em seguida o vereador Wilson Pereira fez requerimento 

solicitando que busquem junto ao Executivo de Jacuí, colaboração para reconstrução da ponte do 

Quinzuca, localizada na divisa de Fortaleza de Minas e Jacuí, que não está dando acesso, em 

razão das vigas estarem podres, enfatizando que sabe da situação financeira difícil de nosso 

município, porém Jacuí talvez possa ajudar. Após comentou sobre a cidadã Srª. Márcia que reside 

em imóvel de propriedade da prefeitura o qual está em condições precárias, havendo rachaduras 

por toda a propriedade, informou que está casa foi cedida a ela gestão anterior da Prefeita Neli, e 

que no mandato passado foi feito compromisso de que a casa seria reformada, o que levou a 

cidadã não se cadastrar para doação dos lotes realizada no último ano, porém não foi feita a 

reforma.  O vereador apresentou e disponibilizou fotos que comprovam e demonstra os riscos 

para os moradores e ao final o plenário fez requerimento solicitando a reforma urgente do referido 

imóvel. Após o vereador Wilson discorreu sobre o bom andamento das atividades da escolinha de 

futebol no estádio do município e aproveitou para pedir que sejam reformados alguns postinhos de 

iluminação existentes no do campo, visto que o trabalho envolve crianças e estes postes oferecem 

riscos. Em seguida o vereador Fernando Pereira fez requerimento solicitando a imediata 

limpeza do novo loteamento. Continuando informou sobre denúncia recebida através do disque 

cidadão de que um popular teria ligado no hospital e perguntado qual médico estava atendendo, e 

que o atendente informou que estava proibido dar estas informações, o denunciante questionou o 

porquê desta proibição é disse que até na santa casa essa informação é repassada, e justificou 

que perguntou quem era o médico, pois dependendo de qual fosse preferia continuar passando 

mal em casa a ir ao hospital, pois há alguns médicos que atendem muito mal. Após o vereador foi 

noticiado via disque cidadão que a proibição partiu do Dr. Cláudio. Ao final o plenário fez 

requerimento a Secretaria de Saúde para tomar as devidas providências e que os servidores 

sejam orientados a fornecer essas informações. Após o vereador Jurubel Honorato comentou 

sobre recente requerimento do vereador Márcio Andrade, solicitando construção de trevos de 

acesso a rodovia MG-050 e lamentou por mais um acidente fatal ocorrido nesta data com cidadão 

fortalezense, no trevo de acesso a MG-050 saída pela estrada do morro do níquel e ao final após 

acordo unânime o plenário fez requerimento, solicitando da Secretaria de Transportes do Estado, 

DER e Nascente das Gerais, agilidade na construção dos referidos trevos e que até que os 

mesmos sejam construídos que haja instalação de redutores de velocidade nos locais, 

discorrendo sobre o risco que estes pontos oferecem aos usuários. Em seguida o vereador Márcio 

Andrade fez Requerimento solicitando a manutenção da linha telefônica 190 da PM que está 

desativada há algum tempo. Questionado sobre se tinha informações sobre o fato o vereador 
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Evair Pereira, disse que este é problema há nível de Estado, não sendo de competência da 

prefeitura, e que parece que ficou sem quitar uma fatura, não sendo culpa da administração 

passada, que acredita que foi um engano, o que está causando todos esses transtornos, porém a 

PM está tentando resolver. O vereador Márcio solicitou seja feita divulgação do telefone celular de 

plantão da PM, para que os cidadãos tenham condições de acionar o policiamento. Em seguida o 

presidente comentou que buscou informações com o Sr. Luerci, sobre o sinal de TV minas que 

está fora do ar e o vereador Fernando respondeu que o vereador Márcio ligou para ele na última 

sexta-feira, tendo sido contratado técnico de passos, pois estaria com problemas de nota com o 

técnico do município, e que ele mesmo acompanhou a manutenção da torre que teve uma peça 

queimada durante uma chuva forte, e que esta peça seria trocada nesta data, porém houve 

imprevisto e o técnico retornará com peça dia 05/03. Tendo o Sr. Luerci comentado que está 

sendo estudada a viabilidade e legalidade para aquisição de aparelho digital para melhoramento 

do sinal de TV. O Sr. Luerci pediu a palavra como cidadão e informou que a população fará no dia 

10/03 evento beneficente na barraca de festas para arrecadar verba que será destinada a 

tratamento de fisioterapia da Srª. Maria Imaculada que está com problemas de saúde correndo 

riscos caso não faça esse tratamento. Discorreu sobre os preparativos do evento e ao final 

solicitou apoio dos vereadores que poderão doar brindes, tendo o vereador Amaral disponibilizado 

duas leitoas para leilão e os demais vereadores informado que irão colaborar cada um de sua 

forma. Após presente na reunião falou a Senhora Joice Rabello questionando o regime de 

trabalho do atual veterinário, respondido que é servidor efetivo. A cidadã comentou sobre os 

constantes afastamentos do mesmo por problemas de depressão. Narrou sobre o cão que já 

estava com ela a oito anos o qual adoeceu e acabou falecendo, e sobre a felicidade de ter tido 

atendimento para o seu cão do veterinário Sr. Ernane e também da infelicidade do atendimento do 

outro veterinário que se quer tocou no cão, por ter medo e quem pegava o cão era o Sr. Aguinaldo 

para aplicar a vacina. Comentou que servidor que presta concurso deve realizar bem o serviço e 

se fica doente tem ir pra casa e dar lugar a outro. Disse que o veterinário Ernane é um excelente 

profissional, humano e prestativo, contou sobre os atendimentos que o mesmo fez e teceu 

diversos elogios ao desempenho profissional, tendo ao final solicitado que haja cobrança para que 

o atual veterinário tenha um melhor desempenho. O vereador Fernando disse que iria mesmo 

falar deste assunto e fez requerimento ao Chefe do Setor solicitando seja analisada esta questão, 

sugerindo se for necessária a contratação de mais um veterinário para atender a demanda. Os 

vereadores Márcio e Fernando fizeram comentários sobre o bom atendimento do veterinário 

Ernane, bem como alguns problemas com o veterinário efetivo, e o vereador Márcio disse que 

este problema deve ser resolvido pelo Chefe do Setor, Sr. Renato que deve verificar os trabalhos 
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do veterinário. Disse que sempre pediu para os prefeitos e continuará pedindo para que tomem 

posição para defender quem está trabalhando, porém quando for preciso tome posição para punir 

e que seja montada comissão para avaliar os servidores que estão trabalhando que deverão ser 

valorizados, porém o que não cumpre suas funções, que haja processo administrativo e seja 

dispensado, pois há alguns funcionários, com exceções, que pensam que por serem concursados 

estão livres de demissão. E que deve haver reclamações escritas, pois se for necessário 

dispensar e o caso for para a justiça à prefeita terá, junto do procedimento administrativo as 

reclamações escritas. Após falou a Srª. Baluza relatando sobre lixo que estava na rua há mais de 

um mês que foi retirado, porém, depois foi jogado lixo no terreno próximo a escola, que o lixo é 

tóxico, disse que fotografou e mostrou para a Srª. Cláudia, reclamou, denunciou, informou que 

este lixo é da VM e nada foi feito, pediu mais respeito aos moradores do Oraida de Melo e 

solicitou providências para a retirada do lixo, pois apenas amontoaram e jogaram lona em razão 

da festa da cidade. Após pediu que houvesse mais respeito com Sr. Vandeir Marques, pois ele é 

cidadão fortalezense e não importa para quem ele votou, pois a política já passou e que é preciso 

oferecer emprego para quem precisa e não apenas pra quem votou e que se acharem que ele não 

é digno de respeito que mandem embora os cidadãos de Passos, e se isso não acontecer fará 

uma revanche, além de chamar jornal. Houve diversos comentários sobre o lixo e ao final o 

presidente fez compromisso de buscar informações. O Sr. Valdir comentou que recebeu esta 

reclamação mais que não sabia que o lixo era da VM, porém irá investigar, falou sobre algumas 

dificuldades pela deficiência da frota e pediu à população que antes de jogar lixo na rua peça 

caçamba para que haja programação, tendo o vereador Jurubel dito que é necessário divulgar o 

telefone para pedido de caçamba. Após diversos comentários dos entulhos e lixo falo novamente 

a Srª. Baluza sobre a qualificação dos contratados, e a falta de ética de alguns deles, narrando 

alguns casos em não houve ética profissional, pois todos ficam sabendo das condições da casa 

ou dos que é encontrado antes do chefe do setor, enfatizando que em sua residência não 

permitirá estes tipos de visitas enquanto não haver funcionários capacitados e éticos. Após esses 

comentários por sugestão do vereador Fernando Pereira o Plenário fez requerimento solicitando a 

dedetização de toda a cidade.  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. Os Projetos de Lei nºs 01, 

02 e 03/2013 permaneceram com as comissões. O Presidente convoca para a primeira reunião 

extraordinária do mês de março, a realizar-se no dia 06 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.   


