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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2015, realizada àsdezenove horas do 

dia 02, 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:Lembrado pelo Presidente que em 

24/11/14 foi distribuída prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2014 do Departamento de Saúde 

e Promoção Social. Solicitouàcomissão da saúde que se reunisse para analisar e concluir o procedimento a 

ser adotado. Em seguida informou que estavam sobre as mesas cópias de respostas de ofícios e 

requerimentos.Não havendo mais matérias no pequeno expediente, passou-seao GRANDE 

EXPEDIENTE:Elaborado ofício dos vereadores Márcio, Adenílson, Wilson, Amaral, Ernane, Jurubel e 

Fernando à Associação RodeioForte ao Sr. Itamar Justino parabenizando pela organização e 

realização da festa em comemoração ao aniversário da cidade.Enfatizado pelo Presidente que a festa foi 

boa,e que apesar da portaria ter sido cobrada, animou a cidade e o povo gostou.Após foi feito 

requerimento do Plenário requerendoque a prefeitura continue cedendo local onde está instalado o 

tanque de leite, próximo ao poliesportivo para que o referido tanque permaneça no local, visto 

rumores que seria repassado para a CENTRALFORT que iria fazer permissão de uso para outra 

associação. Requer informações se existe esta possibilidade, qual a associação irá ser responsável, 

como será feita a filiação na associação, e ainda, se a prefeitura pode ou não continuar com o tanque, 

pois, a energia a prefeitura paga e é somente a liberação do local, tendo em vista, atender os 

produtores rurais, pois,a situação do leite está complicada.Sugerido pelo Presidente que a prefeita se 

reunisse com os vereadores o mais rápido possível para esclarecer melhor a situação e antes que 

sejam tomadas providências. Tendo o vereador Ernane Dias dito que também recebeu reclamações sobre 

o assunto e que os produtores, estão dispostos a ajudar no pagamento da energia elétrica. Em seguida o 

Presidente informou que esteve em reunião do grupo de construção conjunta e foi observado que está 

faltando atendimento da EMATER no município, pois, o agrônomo está à disposição apenas uma vez por 

semana, e com o fim das atividades da mineração, o município se tornou mais rural do que era antes. Tendo 

sido feito requerimento dos vereadores Márcio, Wilson, Amaral, Ernane, Gabriel e Jurubel 

requerendo mudança no convênio entre o município e a EMATER, visando aumentar osatendimentos 

do engenheiro agrônomo aos produtores fortalezenses, pois, não tem atendido as demandas do 

município.Após o Presidente parabenizou Fortaleza e a população pelo aniversário da cidade. Em seguida o 

vereador Adenilson Queiroz parabenizou o povo fortalezense pelos cinquenta e dois anos de existência. Após 

o vereador Wilson Pereira comentou que apesar de não ter estado na festa, soube que o evento foi ótimo e 

isso é bom para o município. Informou ter informações que tentaram legalizar a situação do Sr. Walter, mas, 

o promotor não aceitou, pois, deve ser feita licitação, e a promotoria não aceita da forma que está. Disse que 

devem analisar para não fazer errado e ficar da mesma forma. Sugeriu fossem a promotoria os vereadores e 
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a prefeita para perguntarem e fazerem certo, pois, pode haver denúncias e voltarem a estaca zero.Dito pelo 

Presidente que mesmo que seja enviado outro projeto à Câmara, os vereadores deveriam se reunir antes 

com o promotor, porque não estão batendo os entendimentos jurídicos, e que quando for um projeto 

complexo devem se reunir com o executivo antes, para que o mesmo já venha modificado, visando 

economizar tempo eestreitar a comunicação entre o executivo e o legislativo.Em seguida foi feito 

requerimento dos vereadores Wilsone Ernane ao executivo requerendo seja solicitado ao 

encarregado de serviços gerais, Sr. Itamar Neto, que a manutenção da grama do Estádio Tio Veio seja 

feita no período correto. Requer ainda, seja feita limpeza (roçada) da beira do Campo Beira Rio. O 

vereador Wilson disse que o Estádio Tio Veio foi roçado recentemente de trator e deu muito trabalho, pois, 

não deu para roçar de máquina por ter passado da hora, isso faz com que aumente o serviço e a mão de obra. 

Quanto ao Campo Beira Rio disse que várias crianças frequentam o local o qual está muito sujo, tendo 

inclusive sido encontrada cobra. Que quando fala com o Sr. Itamar, o mesmo diz que isso não é prioridade, 

mas, para o vereador todos os setores da prefeitura têm prioridade. Que os vizinhos do campo queriam 

chamar a vigilância sanitária, tendo o mesmo dito que não havia necessidade, pois, iria solicitara limpeza. 

Dito pelo vereador Fernando que infelizmente o encarregado não vem acompanhando os serviços. Após, o 

vereador Ernane Dias parabenizou Fortaleza por mais um aniversário. Fez ofícios aos 

deputadosAntonioCarlos, Cássio Soares, Rodrigo Pacheco, Carlos Melles e Emidinho Madeira 

solicitandoa construção de trevo na MG 050, mais precisamente na entrada para Fortaleza de Minas, 

tendo em vista o risco de acidentes e o intenso tráfego de veículos no local. Segundo o vereador, os 

perigos aumentam a cada dia, principalmente nos fins de semana quando aumenta o número de 

veículos na rodovia.Ao final decidiram que os ofícios seriam em nome do Plenário. Após o vereador 

Ernane Dias informou a implantação de redutores de velocidade em trecho da rodovia Fortaleza/Passos, 

disse que para o mesmo estas construções é tapeação, pois, não resolvem nada. Que vindo de Passos para 

Fortaleza neste local foi implantada placa de sinalização de indicação de curva que está no sentido errado, 

tendo o vereador feito ofício ao DER solicitando a troca da referida placa. Em seguida o vereador Evair 

Pereira disse que analisando o Regimento Interno e buscando informações, observou que a atual situação do 

vereador Adenilson Queiroz, que foi presidente desta Casa nos dois primeiros anos de mandato, agora na 

condição de vice-presidente da mesa diretora 2015, não condiz com alguns artigos do Regimento Interno 

onde fala da competência e de qual é a função do vice-presidente, sendo que uma delas é substituir o 

presidente em caso de falta ou afastamento. Disse que isto está sujeito a ocorrer em qualquer momento, 

porém, o Regimento Interno prevê que o vereador pode ser eleito somente duas vezes para presidente, 

impedindo a função de presidente pela terceira vez. Relatou acreditar que a indicação do vereador Adenilson 

Queiroz para vice-presidente da mesa foi baseada no art. 22 do Regimento Interno, que fala que todos os 

membros podem participar principalmente os que fizeram parte da mesa na gestão anterior. Disse que o 
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Regimento não fala claramente se quem foi presidente por duas vezes consecutivas, poderá ser vice-

presidente da próxima gestão, mas, se forem ver, seria uma maneira muito fácil de burlar a lei, o que não é o 

caso do Presidente, mas, como vereador tem a função de orientarvisto que atos desta Mesa poderão ser 

anulados futuramente, e para que isso não ocorra, é que sugere ao Presidente uma nova eleição da mesa, ou 

que o membro da Mesa saia da função,podendo ser substituído de acordo com o Regimento Interno. 

Esclareceu que não tem nada contra o vereador Adenilson, que nos dois anos como Presidente, o mesmo foi 

competente, porém, entende que deveria falar.  Tendo sido feito requerimentodos vereadores Evair 

Pereira e Fernando Pereira ao Presidente da Câmara, neste sentido. Respondido pelo Presidente que 

esta questão foi verificada anteriormente, que irá acolher o requerimento e buscar maiores informações 

jurídicas para posteriormente responder a solicitação em Plenário. Após o vereador Evair comentou que 

analisando o veto do projeto substitutivo, foi solicitado que o mesmo seja analisado, votado e mantido o 

projeto original. Lembrou que houve substitutivo, que é o que poderia ter modificado o projeto original, mas, 

como houve veto e o mesmo foi mantido, o substitutivo deixou de existir, e prontamente o projeto original 

passou a valer e que existem prazos para que a prefeita possa sancionar a lei. Em resposta, o Presidente 

informou que a prefeita enviou oficio à Câmara questionando o envio das leis, entendendo a mesma, que as 

leis foram aprovadas, mas, foi proposto decreto legislativo aprovado pelos vereadores, vetado pela prefeita, 

que voltou a esta Casa, mas, de acordo com o art. 56, paragrafo 9º da LOM, a manutenção do veto não 

restauramatéria reprimida ou modificada, ou seja, se o veto foi mantido, então não restaura o projeto 

original. Que se o projeto de decreto legislativo tivesse sido rejeitado, os projetos de leis originais entrariam 

em votação, e como isso não ocorreu, a prefeita terá que enviar novamente os projetos de leis, pois, não tem 

como os mesmos serem aprovados sem terem sido votados. O vereador Evair disse que existem vários 

entendimentos, mas,como o veto foi mantido acredita que o que vale é o projeto original, extinguindo o 

substitutivo. Respondido pelo Presidente que como não se restaura a matéria, o procedimento é finalizado. 

Tendo o vereador Evair questionado se existe a necessidade de novo projeto, tendo em vista já haver nesta 

Casa o projeto original, respondido pelo Presidente que a lei fala que a matéria que foi modificada ou 

suprimida não pode ser restaurada. Após analisar o Regimento Interno, o vereador Evair Pereira concordou 

com a fala do Presidente e disse que a prefeitura realmente necessita enviar outro projeto de lei à Câmara 

com data diferente. Sobre o tanque de leite, disse que a prefeita jamais irá prejudicar os produtores, mas, 

quer legalizar a situação.Que o local é público, queos produtores merecem e têm que ter ajudaa qual virá 

através da legalização. Disse que a associação continuará fazendo o trabalho que é feito hoje, porém, 

legalizado, e isso, apenas desta maneira.Quanto afábrica de móveis disse que a prefeita foi informada pela 

promotoria sobre processo movido contra a mesma, consequentemente ao ex-prefeito, e ainda,ao 

proprietário da fábrica. Lembrado pelo vereador Fernando que o promotor informou que irá cobrar tudo 

que foi gasto com energia e água, desde a instalação da fábrica até o momento. Dito pelo vereador Evair que 
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a notificação para saída da fábrica já foi feita, e consequentemente, a questão do tanque de leite é a mesma 

situação, que foi feita reunião onde foram convidadas diversas associações, mas, compareceram apenas 

duas, porém, não sabe o teor da conversa. Disse que a reunião será boa, porque mais cabeças pensando 

devem encontrar uma solução.Sugerido pelo Presidente, fosse feita permissão de uso para o laticínio que 

adquire o leite, o qual deverá arcar com as despesas de água e luz do local, pois, é beneficiado.Em seguida o 

vereador Fernando cumprimentou todos, agradeceu a Deus por esta reunião e fez requerimento ao 

executivo com cópia para o setor de cultura requerendo a continuidade do projeto música na praça 

aos finais de semana, visto que é um projeto bom e reúne várias pessoas. Disse entender que o 

município está com dificuldades financeiras, mas, a população gosta de participar com os cantores 

locais, além de beneficiar o comércio local. Assinam este requerimento os vereadores Evair Pereira e 

Ernane Dias.Quanto ao tanque de leite, disse que foi procurado e que é muito importante porque atende os 

pequenos produtores. Após fez requerimento ao executivo requerendo seja solicitado ao 

engenheiroagrônomo da EMATER  seja dada continuidade no desenvolvimento do projeto das caixas 

secas.Disse que pede a Deus e torce para que chova, mas, segundo estatísticas este ano será muito difícil, e 

as caixas secas ajudam a segurar um pouco da água. Lamentou visita feita pela prefeita a Ministério Público, 

onde foi solicitado que o executivo notifique a empresa de móveis rústicos para se retirar do local público 

onde é instalada, o que irá deixar muita gente desempregada, e para o vereador o quanto antes votar o 

projeto, talvez dê tempo de socorrer a empresa. Após o vereador Gabriel Queiroz comentou que faz parte do 

grupo de produtores que usam o tanque de leite, que houve vários comentários, mas não sabem de nada 

certo ainda. Que usam a água e a energia da prefeitura, mas que ouviu comentários que se necessário iriam 

negociar para pagarem visando permanecerem no local, pois, seria mais fácil do que construir outro galpão 

visto que não possuem lugar adequado, existe a demora e tem custos altos. Parabenizou o Sr. Itamar Justino 

não só pela festa em comemoração ao aniversário da cidade, mas, por todas as festas realizadas pelo mesmo, 

enfatizando que o ambiente do Pesqueiro atende a população de Fortaleza. Questionou ao Presidente se o 

Sindicato Rural encontra-se fechado, pois, está sendo questionado pela população, respondido que está em 

formação de nova diretoria. Após, o vereador Jurubel Reis parabenizou o município pelos cinquenta e dois 

anos de emancipação politica e administrativa, disse que reside em Fortaleza há vinte e cinco anos e viu o 

quanto o município caminhou. Que o povo é guerreiro, trabalhador e merece os cumprimentos pelo 

aniversário. Quanto ao projeto do ISSQN relatou que estiveram reunidos para discuti-lo, que o mesmo foi 

lido, o assessor deu explicações, mas, precisam da presença de quem elaborou o projeto para explicações 

técnicas, pois, não concorda de forma alguma, em falar no aumento de impostos, e ao mesmo tempo, falar 

sobre a geração de renda e emprego no município, pois, desta forma, nenhuma empresa irá investirno 

mercado caso aumentem os impostos. Dito pelo vereador Gabriel que gostariam de ter em mãos, uma 

planilha para analisarem onde pode haver reajuste, e não ferir os princípios da situação. O vereador Jurubel 
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disse, que também foi procurado por produtores que falaram do tanque de leite. Disse que é muito 

importante discutirem a situação antes que passe para uma associação. Que que no local existem dois 

tanques, que são quarenta pequenos produtores que os usame estão próximos do nosso município, que não 

compensaria cada produtor ter um tanque na propriedade. Solicitou que a prefeita reveja a situação, porque 

o custo não é tão alto assim para a prefeitura, pois, se parar irá prejudicar o produtor. Falou que o município 

tem feito pouco ao pequeno produtor, pois, a prefeitura não tem ensiladeiras,e foram poucas as arações 

feitas, e se aumentar o custo para o produtor, o mesmo deixará de produzir e vir para a cidade. Lembrando 

que um dos tanques está no local há dezesseis anos. Em seguida foi feito requerimento dos vereadores 

Adenilson, Márcio e Wilson ao Sr. Itamar Neto, requerendo em regime de urgência a manutenção de 

estrada próxima do Sr. Quinca do Artulino, onde há um enorme buraco e há riscos dos veículos 

caírem no local.Se não for possível a manutenção com a máquina maior, que seja usada a 

retroescavadeira visando desviar a água que desce do pasto para a estrada. Requer ainda, a 

manutenção da estrada do Bairro Alves até a propriedade do Sr. Carlos Vieira. Segundo o vereador 

Adenilson, há mais ou menos um ano fez diversas solicitações ao Sr. Itamar, e nenhuma foi acatada.Que à 

época a máquina estava para o Chapadão, e quando voltasse iria fazer a manutenção do local, porém, não 

foi,que o Sr. Itamar poderia dar prioridade para o problema, pois, a situação é crítica. Após o vereador 

Ernane Dias comentou que muitos acham que a culpa do campo de futebol estar na situação que está, é do Sr. 

Teba que toma conta do local, mas não é, pois,o mesmo está desviado de função,e não tem como trabalhar no 

campo. Solicitou à prefeita que o servidor permaneça apenas no campo para que a manutenção seja feita 

corretamente. Dito pelo vereador Evair que o servidor estava realmente desviado de função, mas agora é 

exclusivo para este serviço.Em seguida o vereador Fernando Pereira justificou que participou de reunião da 

comissão propositalmente, pois,houve acordo, e o Chefe do Setor de Tributos e o procurador do município 

também participaria paradiscutirem os projetos em trâmite, mas, soube que não foram convidados. 

Esclarecido que a comissão se reuniria primeiro, e depois verificariam a necessidade de fazer o convite. O 

Presidente solicitou o envio de requerimento ao executivo para que o técnico que elaborou os projetos 

participasse de reunião para esclarecimentos, respondido pelo assessor jurídico que após reunião da 

comissão foi elaborado ofíciocom esta solicitação e colhidas assinaturas. Tendo o requerimento sido 

retirado. Quanto ao requerimento sobretanque de leite, houve acordo do Plenário de que primeiramente 

seria melhor agendar a reunião para esta semana, se possível na quarta-feira04/03 às dezoito horas, e se não 

fosse possível o agendamento, o requerimento seria enviado.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, sendo todos aprovados por unanimidade. O Presidente convocapara segunda 

reunião ordinária do mês de março, a realizar-se no dia 09, às 19:00 horas.Nada mais a tratar foi encerrada a 
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reunião e para constar foi lavrada a presente ata que depois de verificada e aprovada será assinada pelos 

vereadores presentes.   


