ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2011. Às
dezenove horas do dia quatro de abril de 2011, na sede da Câmara Municipal,
situada a Avenida Pedro de Souza Freire, cento e sete, centro, Fortaleza de
Minas, ocorreu a primeira reunião ordinária mensal. Aberta a sessão o
Presidente solicita a secretária da mesa que faça a chamada de presença,
estando todos os vereadores presentes.

Após solicita a secretária

administrativa que faça a leitura da ata da reunião anterior a qual foi aprovada
por unanimidade. Em seguida foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a
seguinte pauta: Leitura do Projeto de Lei nº. 02/2011 que Revoga os artigos 89
e 90, da Lei nº. 802 de 11 de janeiro de 2006, o qual foi encaminhado às
comissões permanentes da Câmara. A vereadora Maria Aparecida de Queiroz
esclareceu que o presente projeto de lei é para que os entes patronais do
Executivo deixem de ser responsáveis pelo pagamento de benefícios aos
inativos da prefeitura municipal e que essa obrigação passe a ser do
IMPRESFORT. Não havendo mais matérias a serem lidas no pequeno
expediente, a presidência instalou o GRANDE EXPEDIENTE. O vereador
Fernando Pereira da Silva apresentou ao Plenário Ofício de sua autoria o qual
solicita ao Deputado Estadual Cássio Soares a intervenção junto ao governo de
Minas Gerais, para a lotação em Fortaleza de Minas de dois policiais civis e
uma viatura, tendo em vista ser esta uma solicitação das policias civil e militar
de Fortaleza de Minas na Audiência que debateu a segurança pública do
município, realizada na Câmara Municipal em 28 de março de 2011.

O

vereador convidou os demais vereadores para que assinassem o ofício
juntamente com ele. Justificou que o ofício tem o objetivo de melhorias de
segurança pública no município. O Presidente da Câmara parabenizou o
vereador pela iniciativa e aproveitou para solicitar também a elaboração de
ofício no mesmo sentido para o Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes
visando fortalecer o pedido. Em seguida o vereador Fernando Pereira da Silva
relatou que existe lei que autoriza o transporte municipal para cidadãos
fortalezenses que trabalham em Passos na empresa DA GRANJA e disse que
existem outros cidadãos que trabalham em Passos em outras empresas que
não tem nenhum benefício de transporte. O Plenário concordou em enviar

requerimento solicitando que o Executivo ofereça alguma ajuda de custo à
estes últimos. A vereadora Maria Aparecida de Queiroz disse que o horário de
ônibus de Fortaleza mudou e agora funciona como circular, porém, a Prefeitura
deve entrar em acordo com a Empresa responsável pelo transporte para esse
funcionamento dar certo, deve ainda, parar com a quantidade de carros que
vão para outras cidades, pois, se não vai virar bagunça como aconteceu com o
transporte para Jacuí.

O vereador José Ricardo Pereira relatou que a

administração vai tentar falar com os responsáveis pela Sudoestino para tentar
conseguir um passe para esses trabalhadores. Em seguida o vereador Márcio
Domingues Andrade fez as seguintes solicitações: Ofício de agradecimento ao
Prefeito Municipal pela compra de carretas de silagem. Requerimento
solicitando um programa para incentivos aos produtores rurais, com doação de
mudas de café, eucalipto, e análise de solo. Requerimento solicitando
informações sobre a instalação de internet gratuita no município. Requerimento
informando sobre a falta de veterinário no município que estava afastado, e que
contrate outro profissional quando da licença do atual médico. Requerimento
solicitando

informações

da

regularização

de

contração

dos

médicos

plantonistas que estavam faltando, relacionando nomes dos contratados. Após
o Plenário concordou em enviar Requerimento ao Executivo solicitando que
faça as alterações do enquadramento dos motoristas, citados como exemplo, e
posteriormente alterar o restante, se houver a necessidade, pois, o prefeito
falou sobre modificações que pretende fazer com o Plano de Cargos e
Carreiras Municipal. O vereador Fernando Pereira da Silva relatou que os
direitos adquiridos são independentes de alteração no plano de cargos e que
não é necessário mandar projeto de lei. O vereador Francisco Ronivaldo
Rodrigues disse que se votarem o projeto de lei sem a devida adequação será
muita responsabilidade para os vereadores e que é necessário primeiro
adequar corretamente. O vereador Ricardo Silveira disse que primeiro o
prefeito tem que mandar o Projeto de Lei para os vereadores analisarem,
discutirem e depois votar. Em seguida o Plenário concordou em enviar
Requerimento ao Prefeito Municipal para que desse uma atenção maior a
instalação de um distrito industrial visando incentivar a instalação de novas

indústrias no município. O presidente disse que realmente algumas empresas
deixaram de vir para Fortaleza de Minas por falta de local apropriado para
instalação e que são necessárias medidas urgentes, pois, a Votorantim Metais
não ficará no município para sempre. Em aparte o vereador Márcio Domingues
Andrade trouxe a informação que a Votorantim Metais aprovou projeto de
investimento para aumentar a vida útil da mina até 2018. A vereadora Maria
Aparecida de Queiroz relatou que segundo o Gerente Geral da Votorantim
Metais, Sr. Eymard a referida vida útil está garantida até 2020. Dando
continuidade o cidadão Itamar Justino da Silva, presente na reunião relatou que
no mesmo sentido poderia ser montado um silo de milho. Disse que tem que
tomar cuidado com a instalação de fábrica de calçados, pois, houve uma época
que uma fábrica veio para nossa cidade e levou todo o dinheiro embora.
Quanto à instalação de fábrica de calçados, a vereadora Maria Aparecida de
Queiroz disse que em Fortaleza não tem mão de obra especializada, e se
montar, tem que trazer mão de obra de fora, pois, mesmo na fábrica já
instalada em nossa cidade há muitas pessoas de fora que estão se
beneficiando.

A vereadora sugeriu que os interessados em implantar

empresas na cidade, façam um investimento particular, adquiram o terreno e
que não fiquem dependentes da Prefeitura. O cidadão Itamar Justino da Silva
informou que fará a segunda temporada de torneio de pesca adulta solicitou
parceria da Câmara e fez convite a todos os vereadores para participarem no
dia 10 de março de 2011, as 13:00 horas. Não havendo mais matérias a serem
discutidas no grande expediente, foi instalada a ORDEM DO DIA com a
seguinte pauta: O Projeto de Lei nº. 02/2011 que Revoga os artigos 89 e 90, da
Lei nº. 802 de 11 de janeiro de 2006 permanece com as comissões
permanentes

da

Câmara.

Discussão

e

votação

dos

requerimentos

apresentados nesta reunião, sendo todos aprovados por unanimidade. Após o
Presidente convoca todos os vereadores para a segunda reunião ordinária do
mês de abril a realizar-se no dia 11 às dezenove 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.

