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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2014, realizada às dezenove horas do 

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

estavam presentes todos os vereadores. Após verificação, a ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE: O Presidente comunica que esta reunião é reduzida a trinta 

minutos nos termos do art. 160, parágrafo primeiro do Regimento Interno da Câmara, e que estão sobre as mesas cópia 

do convite da Votorantim Metais para café empresarial em 17/07 às 08:00 horas. Em seguida foi instalado o 

GRANDE EXPEDIENTE. O vereador Márcio Andrade falou que as emendas acrescentadas na LDO/2015 são 

praticamente as mesmas de 2013, e que a lei é ampla permitindo que o executivo trabalhe tranquilo. Sobre o projeto da 

CONAB disse que infelizmente a ADESFORT não poderá ser beneficiária, e não estão encontrando possibilidade da 

escola estadual receber os produtos, que foi feito contato com o CRAS onde será destinado 61% da produção, visto 

exigência de permanecer no município maior quantidade dos alimentos, tendo o CRAS ficado de discutir a destinação 

dos mesmos. Quanto ao agendamento de reunião na SETOP informou que ainda não foi possível data, e assim que 

agendada avisará os vereadores. Em seguida o vereador Jurubel Reis comentou que as emendas da LDO são 

pertinentes ao trabalho do município em 2015, e que o orçamento deve ser adequado aos padrões e valores reais que o 

município recebe para ser aprovado até o fim do ano. Quanto ao projeto da CONAB disse torcer para que dê certo aos 

produtores rurais, especialmente que fique grande parte da produção para o projeto mesa cheia e à escola estadual. 

Após o vereador Fernando Pereira cumprimentou todos e agradeceu a Deus por esta reunião. Concordou que as 

emendas são praticamente as mesmas do ano passado, e disse que o projeto há alguns anos tem sido da mesma forma. 

Relatou que após a última reunião, o advogado do SINDISFOR lhe disse que quando o vereador falou de doação que o 

sindicato fez ao projeto mesa cheia, estava parecendo perseguição com o sindicato. Demonstrou fotografias tiradas por 

terceiros nesta data, de alimentos que foram novamente jogados no lixo, os quais pediram providências, tendo o 

vereador dito que isto é absurdo e pedido o apoio dos demais vereadores para que cobrem melhorias, pois, poderiam 

doar à população, por isso, falou anteriormente da falta de gerenciamento. Disse que há comentários que um dos 

funcionários já não está mais no projeto e o outro pediu férias e não quer ficar no local, porém, não sabe se é verdade. 

Finalizou informando que foi atendido requerimento para calçamento com blocos na subida do Sr. João Baquião. O 

vereador Evair Pereira lembrou de fala do colega Amaral em reunião anterior do desperdício das verduras, que nesta 

data cerca de quarenta quilos foram jogados fora, que a Sra. Renata é eficiente e mesmo assim acontece isso, e agora 

que está deixando a ADESFORT, possivelmente a situação vai piorar, e que a ADESFORT deveria analisar e repassar 

também para o CRAS o projeto mesa cheia para que não ocorra esta falta de organização e desperdício. Os vereadores 
Evair Pereira e Fernando Silva fizeram ofício à ADESFORT solicitando cópia da prestação de contas do projeto 

mesa cheia desde sua reinauguração até a presente data. Após o vereador Wilson Pereira parabenizou o colega Ernane 

pela sugestão de duas emendas de incentivo ao esporte, acrescentadas à LDO/2015. Em seguida o vereador Ernane 
Dias fez requerimento ao executivo para limpeza e manutenção dos fios elétricos da quadra de esporte do Residencial 

Oraida de Melo, oferecendo mais segurança aos usuários do local. Foi feito ainda requerimento dos vereadores 
Ernane e Márcio para manutenção e cascalhamento (se necessário) das seguintes estradas que dão acesso ao alto da 

serra da Catuaí: 1 - Estrada que desce para o Sr. João Baquião; 2 – Estrada que passa próxima da propriedade do Sr. 

Jesus boiadeiro e; 3 - Estrada que desce para o asfalto de Jacuí. O Presidente informa que Câmara estará de recesso a 

partir de 15/07, voltando suas atividades em 04/08. Não havendo mais inscritos para o grande expediente, passou-se a 

ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação da emenda modificativa nº 03 ao projeto de lei nº 02/14 - 

LDO/2015, aprovada por unanimidade. Votação do projeto de lei nº 02/2014 “Dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração da lei orçamentária de 2015 e dá outras providências”, aprovado por unanimidade. Votação dos 

requerimentos apresentados, aprovados por unanimidade. O Presidente convoca para a primeira reunião ordinária de 

agosto, a realizar-se no dia 04 às 19:00 horas. 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.  


