ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, realizada as 19:00 horas do dia
11 na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas. Feita a chamada
contatou-se a presença de todos os vereadores. Após leu-se a ata da reunião anterior que após algumas ressalvas
foi aprovada por unanimidade. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE: leituras: Projeto de Lei nº 10/13 que
Reconhece como entidade de utilidade pública a Associação APAFORT, encaminhado às comissões; solicitação da
Sra. Cleina Ferreira que pede providências para limpeza de lotes próximos a sua residência e informa que bovinos e
caprinos estão perambulando pelas ruas. O Presidente comunica: a distribuição nas mesas dos vereadores Ernane,
Jurubel, Márcio, Gabriel e Fernando, de respostas de requerimentos; convite da ADESFORT para reunião da RDL,
dia 14/11 às 16 horas na ADESFORT. Sem mais para o pequeno expediente, instalou-se o GRANDE
EXPEDIENTE: O vereador Jurubel Reis noticiou que os cidadãos Dimas e Maria pediu que o vereador estendesse
agradecimento ao plenário, pelo ofício enviado que parabeniza a ambos pela organização da festa em louvor a
Nossa Sra. Rosário. Discorreu que aprovar lei que reconhece a APAFORT como entidade de utilidade pública
possibilitará que a associação tenha maior autonomia para firmar parcerias públicas municipais e federais.
Comentou da resposta da concessionária Nascente das Gerais que informa não ser responsável pelos trechos da
LMG/837 e nem pela instalação de guard rails no trecho da serrinha e/ou limpeza em outro trecho conforme
requerido. O vereador questionou de quem seria então esta responsabilidade e quem instalou guard rails próximo à
curva do Sr. José Carlos. Ao final de um pequeno debate foi feito requerimento de autoria do Plenário ao DER,
requerendo informações de quem é a responsabilidade do referido trecho. Em aparte o vereador Ernane
Moreira disse que na LMG/837 próximo ao confinamento há muitos pneus espalhados, havendo o mesmo
questionando sobre de quem seria a responsabilidade pelo local e ao final disse quando houver resposta de quem é
a responsabilidade enviará ofício ao DER para retirada destes pneus. No uso da palavra o vereador Fernando Silva
após cumprimentar os presentes e agradecer a DEUS por esta reunião, comentou que havia muitos descrentes em
resultados com o manifesto pelo funcionamento da VM, que serviu até de chacota, porém foi um sucesso,
concluindo enfatizou que continuarão na luta e se necessário farão outro manifesto. Disse que nunca ouviu falar de
investimentos sociais feitos pela Air Liquide no município e fez requerimento à empresa solicitando sejam feitos
investimentos sociais no município. Citou como sugestão investimentos nas adequações exigidas pelos
bombeiros no clube municipal, praça de esportes, etc. Comentou que Srª. Cleina que solicitou limpeza dos lotes
próximos de sua casa, disse a ele que já havia enviado diversas solicitações via e-mail, porém o vereador soube da
direção da Câmara que este foi o único e-mail recebido. Após pediu paciência da população para este tipo de
serviço, pois apenas ele está fazendo as roçadas visto que o outro servidor está ajudando em outro setor. O
Presidente comentou que recebeu o mesmo questionamento da cidadã Cleina, mas verificou que havia erro no
endereço de e-mail. Após o vereador Márcio Andrade relatou que a Air Liquide foi parceira da prefeitura e
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AMAFORT, nos projetos de repovoamento dos rios e o vereador Fernando estendeu a solicitação feita a Air Liquide
à VM. Apos o vereador Evair Pereira disse comentou que foi procurado pelo Sr. Nilson Magalhães de Lima, que
informou que buscou na Câmara certidão de vínculo empregatício que consta no INSS pendência previdenciário e
que foi descontada contribuição em seu nome por três anos e meio efetuado a partir de 1993. Falou que a época a
Câmara funcionava no prédio da prefeitura por isso acredita que esses dados devem estar arquivados na prefeitura
e fez requerimento ao executivo solicitando a verificação da existência destes registros nos arquivos da
prefeitura, pois se houve desconto o pagamento foi efetuado e o cidadão prestou serviço apenas por três
meses tendo permanecido a contribuição. Em seguida disse que recebeu reclamações de que há algumas
agentes de saúde que não estão fazendo as visitas com frequência como anteriormente e fez requerimento a
secretária da saúde, solicitando

informações da quantidade de agentes no perímetro urbano e os

respectivos setores que atuam, e ainda informação da produtividade das mesmas nos últimos 3 meses. O
vereador Márcio questionou se esta denúncia foi recebida da secretária de saúde, respondido que não e sim por
moradores e que ele quer estas informações, pois as visitas tinham maior frequência do que hoje enfatizando que
acredita que em sua maioria as agentes são compromissadas, porém pode ter alguma aproveitando da situação.
Após questionou se foi aprovada lei de expansão urbana do novo loteamento na gestão passada, respondido que
sim, bem como, do residencial Sítio Rotatório. Dentre diversas discussões o vereador Jurubel informou que as
propriedades que ficaram fora desta expansão do novo loteamento foram as do Sr. João Belo, Tadeu e Luizinho.
Após o vereador Evair disse que o gerente geral da VM, Sr. Eymard e a Sra. Silvia Borim se reuniram nesta data
com o poder executivo e informaram que não haviam sido notificados judicialmente pelo Ministério Público do
Trabalho. Em seguida o vereador Ernane Moreira fez agradecimento pela execução da limpeza dos lotes atrás do
Residencial Oraida de Melo. Após relatou que no dia da manifestação houve um adolescente que escorregou no
passeio da igreja matriz que tem o piso muito escorregadio e por reivindicação de populares fez requerimento aos
responsáveis pela igreja solicitando seja verificado as condições deste piso. Em aparte o vereador Jurubel
esclareceu que este piso foi doado junto com a mão de obra quando da reforma da igreja e respondendo ao
questionamento do vereador Ernane se o piso poderia ser trocado o mesmo disse acreditar que sim, porém não
sabe se a igreja teria este dinheiro. Após fizeram diversos comentários sobre a importância de atualizar o código de
postura municipal para regulamentar estas questões e possibilitar o crescimento da cidade de forma responsável e
dentro dos parâmetros corretos de obras planejadas tanto na estética como na acessibilidade. Após diversas
discussões decidiram expedir requerimento ao executivo solicitando avaliação do Código e Obras e Plano
Diretor do município para atualização e reavaliação dos mesmos. Após o vereador Ernane Moreira pediu
fosse expedido ofício de agradecimento ao Sr. Wandeir Marques por ter participado da manifestação mesmo
diante das dificuldades. Após o Plenário solicitou a expedição de ofício ao Sr. Célio Batista e seu filho em
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agradecimento pela participação como capitão na apresentação do terno de congo em Fortaleza. Após o
vereador Márcio relatou que a APAFORT está unindo as pessoas comprovando que a união faz a força e que
inclusive já fecharam contrato com o Walmart, informado pelo Presidente que também farão entregas no São
Jerônimo. Após o vereador Márcio disse que a resposta de requerimento sobre devolução de pontes, a prefeita
optou por receber apenas os mata burros e dispensou as pontes e bueiro. E novamente fez requerimento
solicitando seja repensada esta decisão visto que há locais que são necessárias essas pontes, relatando
que a prefeita pode fazer outra solicitação. O vereador Fernando disse que apesar de ser importante este
recebimento há vigas jogadas nas margens das estradas que devem ser recolhidas e determinados locais de
instalação destas pontes, respondido pelo vereador Márcio que o setor de obras e estradas vicinais devem fazer
esta avaliação, pois há reclamações de cidadãos de que há pontes que necessitam ser trocadas e que se
conseguirem as mesmas, reduzirá o custo para o município e além da durabilidade das que já foram instaladas e
que não se pode jogar fora o que se ganha. Dentre diversos comentários o vereador Evair disse ser importantíssimo
este recebimento, mas se não houver melhoras na situação do município os dois pedreiros da prefeitura serão um
dos primeiros a ser dispensados, além do prazo e determinação de local, pois caso não seja executada, a despesa
é maior para devolução dos materiais e que acredita que a devolução foi feita por não haver condições de
contratação de empresas para instalação das pontes que é mais complicado, quanto as duas vigas serão instaladas
na propriedade do Sr. Bento na divisa com Jacuí. O vereador Márcio concordou em partes, pois futuramente
havendo necessidade a prefeitura terá um custo maior com madeira que não terá a mesma durabilidade. Quanto a
resposta sobre a verba do pró-município o vereador informou que foi respondido que este recurso não é para
asfaltamento e sim recapeamento de vias, e não há como ser mudado e que infelizmente a prefeitura poderá
recapear algumas ruas com necessidade menor que outras de maior necessidade. Após falou o vereador Wilson
Pereira sobre requerimento de sua autoria de animais em terreno da prefeitura que estão invadindo a pista e
passando para as terras dos confrontantes, dentre estes o Sr. Gabriel o qual foi informado que já havia sido
expedido requerimento pedindo providências, mas voltaria a debater o problema nesta reunião, solicitando dos
vereadores que informe a situação ao executivo. Após comentou sobre agradecimento pela reforma da casa da Sra.
Márcia que isentou de problemas a prefeitura e a Câmara em razão dos riscos que traziam o imóvel. Disse que após
conversa com a prefeita e o Sr. Amarildo, soube que não será construído outro quarto mesmo com um custo baixo,
e pediu fosse revista estão decisão, pois com a construção deste quarto iriam evitar constrangimentos futuros à
família pois a cidadã tem uma filha e ao final o Plenário fez requerimento solicitando a construção de mais um
quarto na referida propriedade. Após acordo do plenário foi agendada reunião das comissões, ADPM e
contabilidade da prefeitura no dia 20/11 às 15:30 horas na sede da Câmara visando discussão das leis
orçamentárias que tramitam na Casa, e de onde sairá data para realização de audiência pública da LOA e parecer
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do PPA. Em seguida o vereador Wilson comentou que o cidadão Dimas pediu que agradecessem ao Sr. Luiz
Carlos Januário Calor, por ter patrocinado o transporte dos congadeiros, e ao final o Plenário solicitou a
expedição de ofício neste sentido. Em seguida o vereador Márcio resolveu por retirar requerimento de revisão do
recebimento das pontes, pois esperará resposta do executivo que enviou apenas a cópia de documento de
desistência. Sem mais para o grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação em
primeiro turno do Projeto de Lei nº 10/13 que Reconhece como entidade de utilidade pública a Associação
APAFORT, o qual após liberado pelas comissões foi aprovado por unanimidade. Votação dos requerimentos
apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade. Antes de encerrar a reunião foi dada a palavra ao Chefe
do Setor de Fazenda e Desenvolvimento, Sr. Balduíno visando informar o resultado de reunião entre o gerente geral
da VM Sr. Eymar e a Sra. Silvia Borim com a Prefeita e assessores sobre o encerramento das atividades da
empresa no município, assim definidos: Que a empresa protocolou na DNPM pedido de suspensão temporária de
três anos; quanto às minas a céu aberto, e subterrânea, o gerente se comprometeu a apresentar documentação dos
procedimentos de adequação para mantê-las em condições para futuro reinício das atividades; dos dejetos os
técnicos farão procedimentos para que não ocorram acidentes; Do duto que sairá no Rio São João, o lançamento
ainda não se iniciou, e se esse duto for utilizado será informado ao município o teor desta água; o gerente se
comprometeu a interceder junto a seus superiores para viabilizar a cessão definitiva de área para construção de
parque industrial e instalação de novas empresas, e se disponibilizou para intermediar junto a empresas de
potencial para se instalarem no município. O Sr. Balduíno falou sobre a importância de virem empresas com
potencial financeiro e de oferta de emprego bom, se possível próximo ao da VM, pois haverá dificuldades
financeiras no município, e terá que reduzir o quadro de servidores em razão de queda na receita, e solicitou apoio
aos vereadores para investigarem empresas com os potenciais pretendidos com interesse de se instalarem no
município. Continuando informou que atualmente o carro chefe do município é a Air Liquide, devendo ser dada
condições para a permanência da mesma. Após houve questionamentos da veracidade de demissões em 08/11
respondido que a empresa não foi notificada e que soube da liminar pela imprensa, e que optou por não continuar
com as demissões até serem notificados, mas soube que a notificação chegou ao final desta tarde. O vereador
Márcio relatou que não houve demissões neste dia e que a empresa aguardaria ser notificada para resolver a
situação. Após diversos comentários o Sr. Balduino informou que quanto ao CEFEM na questão do processo do
DNPM, o gerente buscou levantamento sobre o posicionamento da empresa, pois há informações que o trâmite se
encerrou em Brasília. Que o município acionou a AMIG para verificar em BH e Brasília, porém também querem
posicionamento da empresa, tendo o vereador Márcio questionado o resultado do trâmite do processo em Brasília,
respondido que segundo a DNPM que o processo foi remetido a BH que notificaria a empresa. Foi questionado
sobre estimativa das demais receitas que deixarão de entrar no caixa da prefeitura após a suspensão das atividades
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da VM, respondido que o ISS varia entre 50 a 60 mil/mês, e essa queda ocorrerá a partir de dezembro e que irão
fechar próximo de 600 mil e que não entrarão mais a partir de janeiro. Relatou que o CEFEM estava variando
nestes mesmos valores, e o município estava tendo arrecadação entre 100 a 120 mil/mês dos dois impostos, o que
será zerado em dezembro, podendo ser que a CEFEM ainda dê algum valor porque refere-se a outubro. Pediu a
colaboração dos vereadores para buscar novos empreendimentos, tendo o vereador Márcio informado que
infelizmente por vários mandatos deixaram de investir no município, e não houve planejamento adequado para
receber novas empresas, pois, a área existe, mas não há estrutura adequada e que conversando com a Sra. Silvia
Borim, pediu fosse verificada possibilidade de repassar o galpão do campinho da mineração, pois, antes pediram a
área, sem sucesso, porém, nesta situação, o vereador disse ter informações que a VM está revendo o caso. Após o
vereador Márcio comentou ter informações de uma empresa estável, que tem interesse de se instalar no município,
a qual empregará em torno de 450 pessoas, porém, não irá divulgar nome porque será uma ação de todos os
vereadores e da prefeita, porém, solicitaram ao vereador fosse feito levantamento da viabilidade de se instalarem e
que existe proposta de treinar pessoas e quando aprender, classificar, ou seja, ela mesma fazer sua mão de obra.
Disse que está tentando levantar os dados solicitados, e assim que possível irá conversar com a prefeita e os
vereadores para encontrar a melhor forma de empregar as pessoas. Informado também pelo Sr. Balduíno que
também está tentando negociar a instalação de empresa, e com relação aos barracões, disse que o executivo
enviou ofício ao Sr. Eymard solicitando definitivamente a área para o município. O vereador Evair relatou que um
dos assuntos abordados na reunião foi o fato da mineração viabilizar a construção de barracões visando trazer mais
empresas, e que soube que a empresa TASA tem interesse de se instalar no município. Respondido pelo Sr.
Balduíno que é esta a empresa que está negociando. O Presidente informou que o esforço é de todos e que devem
se unir visando melhorias ao município, agradecendo ao final o Sr. Balduino pela explanação. Lembrado pelo
vereador Márcio que a situação é custosa, porque existem comentários que os políticos não correm atrás, porém,
são poucos os que querem investir e crescer, pois, a maioria quer apenas sugar. Dito pelo Presidente que quem vier
agora será para produzir e realmente trabalhar. Tendo o Sr. Balduíno sugerido que se os vereadores busquem
empresas neste potencial, que verifiquem também empresas que capturem a produção agrícola do município, pois,
isso é um incentivo a mais. O Presidente convoca para a terceira reunião ordinária do mês de novembro, a realizarse no dia 18 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. Em tempo onde se lê: “o vereador Márcio
comentou ter informações de uma empresa estável, que tem interesse de se instalar no município, a qual
empregará em torno de 450 pessoas”; leia-se: “o vereador Márcio comentou ter informações de uma empresa
estável, que tem interesse de se instalar no município, a qual possui 450 funcionários e tem interesse de abrir filial
no município.
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