
1 

 

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

do dia 06, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas.Feita a 

chamada estavamtodos os vereadores presentes.Após verificação, a ata anterior foi aprovada por 

unanimidade. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE: O Presidenteinformoua retirada pelo executivo do 

PL nº. 11/2015 que dispõe sobre concessão de uso de terreno urbano para o desenvolvimento 

de atividades industriais e dá outras providências à ASSOCIART, razão pela qual foi feito novo 

substitutivo aos projetos de leis da mesma natureza em trâmite nesta Casa, o qual foi lido e 

encaminhado às comissões, tendo o presidente concedido prazo de quarenta e oito horas para 

o vereador que desejasse apresentar novo substitutivo ou emendas, informando que o mesmo 

será objeto de pauta na reunião ordinária do dia 13/07/15. Após foi informado o convite para 

participar 1ª Plenária Municipal de Saúde, no dia 01/07/15 as 08h00min, no clube da melhor 

idade e a distribuição de cópias de respostas de ofícios e requerimentos.   Instalado o GRANDE 

EXPEDIENTE:O Presidente Márcio Andrade fez os seguintes requerimentos: 1. Ao Executivo: 

requerendo o envio de informações se haveriapossibilidade de continuidade dotransporte de 

estudantes para Franca- SP. Em aparte o vereador Adenilson Queiroz enfatizou não ter havido queda 

na receita corrente líquida do município pelo menos no primeiro quadrimestre deste ano, razão pela 

qual entendia que deveria haver investimentos na educação. Participaram os vereadores Adenilson 

Queiroz, Ernane Moreira, Gabriel Queiroz e Jurubel Reis. 2. Requer o envio dos decretos de 

suplementação que deixaram de ser enviados junto com os demais antes solicitados. 3. Ao Chefe 

Geral do Pátio, Sr. Itamar: requer manutenção elétrica como troca de lâmpadas no banheiro e 

barracão do Pátio Municipal, visto reclamações recebidas. No uso da palavra o vereador Adenilson 

Queirozantes de passar aos requerimentos prestou condolências à família de Márcio Queiroz falecido 

em dia anterior a esta reunião, o que por autoria do Plenário foi convertido em ofício. Após fez os 

requerimentos: 1. AAssistente Social Srª. Liliam Leite: requerendo informações de quem seria o 

responsável por suas atribuições quando à mesma se faz ausente e aos finais de semana. 2. Ao 

Executivo: a.Requer analise da possibilidade de que em acordo com a legalidade e constitucionalidade 

seja feito procedimento adequado para a cessão de uso do parque de exposições à entidade e/ou 

associações.Participaram os vereadores: Ernane Dias, Gabriel Queiroz, Wilson Pereira, Jurubel 

Reis;B.requerendomanutenção da estrada de acesso a Jacuí. No entanto foi cancelado após 

informações pelo vereador Evair que esta manutenção teria sido iniciada nesta data; 

c.requerendofossefeito o reboque para local apropriado da máquina Retroescavadeira estacionada no 

antigo barracão da Setal. Participou da autoria o vereador Márcio Andrade; d. Requerendo que 

intercedessem junto a Polícia Civil para a destinação de dois detetives para o município, visando coibir 
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a criminalidade notória e crescente nos últimos meses, visando o combate e a prevenção de crimes. 4. 

Ao delegado de Polícia Civil no mesmo sentido, autoria do Plenário. 5. A Votorantim Metais: 

Requerendo informações do quantitativo de funcionários fortalezenses integrantes do quadro de 

funcionalismo da empresa, bem como das empresas prestadoras de serviços, com autoria do Plenário. 

O vereador Adenilson relatou que recebeu resposta do executivo relativo a pedido de informações de 

quais incentivos seriam dados às empresas que vierem a se instalar no município, de que o incentivo 

seria a cessão dos lotes, enfatizando que se referia a incentivos fiscais. Após o vereador Wilson 

Pereira questionou ao presidente se os bebedouros já haviam sido enviados a prefeitura, em razão de 

que em amistoso realizado no poliesportivo houve questionamentos sarcásticos de onde bebiam água. 

O presidente informou que não e a diretora da Câmara informou que o chefe de gabinete da prefeitura 

teria sido notificado verbalmente por mais de duas vezes para fazer a retirada dos mesmos, porém não 

foram retirados, no entanto seriam tomadas a medidas necessárias para o envio dos mesmos. O 

vereador Wilson Pereira fez ofício a Votorantim Metais agradecendo a destinação de verba no 

montante de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) através do CMDCA e CRAS para incentivo aos 

projetos da escolinha de futebol e karatê. No uso da palavra o vereador Ernane Moreira fez os 

seguintes requerimentos:1. Ao executivo: Requerendo a limpeza dos lotes localizados ao fundo da 

Rua Bonifácio Alvares da Costa, tendo participado desta autoria o vereador Aparecido Amaral. 2. Ao 

Executivo: Requerendo fosse determinado ao servidor conhecido como (Teba) a limpeza na grama do 

campo municipal que está em péssimo estado. Na discussão foi argumentado pelo vereador Wilson 

Pereira que este servidor não teria a capacidade técnica necessária para manusear roçadeiras e que 

entendia seria, mas apropriada à designação de servidor especializado ou a capacitação deste servidor. 

Em aparte o vereador Fernando Pereira relatou que este servidor teria medo de manusear a máquina 

e que assim não adiantaria capacitá-lo, a autoria foi do Plenário. Dando continuidade o vereador 

Ernane Moreira fez também ofício ao Comandante da PM: Requerendo seja feita ronda no interior e 

nos arredores do campo municipal, visando coibir a ação de usuários de drogas ilícitas e a 

marginalidade no local, justificando que foram abertos outros buracos no muro e que seria necessáriaà 

tomada de providências, autoria do Plenário. Usou da palavra o vereador Evair Pereira e fez as 

seguintes proposições: 1. Ofício a Votorantim Metais: Agradecendo a parceira com a prefeitura no 

alargamento e manutenção da estrada Fortaleza/Morro do Níquel/MG-050, estendendo ao funcionário 

da balança Sr. Cláudioresponsável pela sugestão desta parceria visto o aumento do trânsito de 

carretas de ácido que voltou a ser produzido na empresa nesta data, e também ao Sr. Rodrigo 

Costa,incentivador desta parceria. Da mesma forma estendeu agradecimentos a Prefeita e servidores 

que participaram desta ação. Fizeram parte da autoria os vereadores: Ernane Dias, Aparecido Amaral, 

Fernando Pereira e Wilson Pereira. 3. Requerimento ao Presidente da Câmara: Requerendo 
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cópiasdas contas telefônicas da Câmara de janeiro a esta data. Após o vereador Fernando Pereira fez 

ofício ao Diretor da empresa Morro Azul, Sr. Ricardo Barros, agradecendo a doação de dois pneus 

para a máquina patrol da prefeitura os quais custariam em torno de três mil reais aos cofres da 

Prefeitura, solicitando ainda a doação de um ou mais pneus para a máquina carregadeira Caterpileque 

também estaria com pneus danificados e que a prefeitura não teria condições de adquirir novos pneus 

neste momento de crise financeira, enfatizando que os pneus podem ser usados e que seriam de 

grande valia, nesta autoria participaram os vereadores Evair Pereira, Wilson Pereira, Ernane Dias e 

Aparecido Amaral. Em seguida após debates do grande incentivo dado pelas empresas Morro Azul e 

Olivina Azul os vereadores Fernando Pereira e Márcio Domingues unificaram suas solicitações as 

quais foram convertidas em ofício a estas empresas em agradecimento pelo incentivo ao aquecimento 

industrial com a empregabilidade de funcionários fortalezenses em percentual significante apesar de 

não estar instalada no município, enquanto que segundo o presidente a VM teria apenas 35% de 

fortalezenses no quadro de funcionários da empresa, esta autoria foi do plenário.O vereador Fernando 

Pereira fez ofício ao Deputado Cássio Soares solicitando informações do andamento das propostas de 

emendas referentes ao município apresentadas para serem inseridas no orçamento da união no 

mandato anterior, e na oportunidade solicitou a destinação de ambulância para Fortaleza de Minas, 

enfatizando que diversos municípios teriam sido beneficiados, os vereadores: Amaral, Evair e Ernane 

participaram desta autoria. O vereador Fernando Pereira fez aindaofício ao Presidente da Câmara 

requerendo que as atas das reuniões voltem a serem lidas.  Em seguida o vereador Gabriel Queiroz 

apoiou a solicitação feita pelo vereador Adenilson para a cessão do parque de exposição e fez 

Requerimento ao executivo: Requerendo a instalação de quebra molas na Rua Tiradentes 

entroncamento com a Avenida Otávia Augusta próximo a propriedade do cidadão Emerson Cezar 

Pereira, casa nº. 560. Participou desta autoria o vereador Márcio Andrade. Após o vereador Jurubel 

enfatizou que incentivos ao transporte escolar seria investimento e não custo; enfatizou ainda a 

ociosidade do parque de exposições utilizado por vândalos para uso de drogas e prostituição, 

manifestando apoio a cessão do local. Discorreu sobre a audiência pública de debate da LDO/2016, 

que infelizmente participou apenas um cidadão além dos vereadores e que o PL estaria dentro dos 

parâmetros e poderia ser liberado para votação.  Fez o uso da tribuna o jovem cidadão Carlos Eduardo 

que solicitou do plenário que buscasse junto à prefeitura através de requerimento informações se no 

município há bens patrimoniais tombados, enfatizando que há diversas propriedades que estão em 

ruínas esquecidas culturalmente,e que haveria verbas governamentais para cultura. Em aparte o 

vereador Fernando Pereira disse que no mandato passado teria sido designado a acompanhar uma 

representante do setor de cultura do estado no levantamento de bens patrimoniais no município e que 

este trabalho seria feito em BH e posteriormente trazido para o município através de projeto cultural 
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estadual. O jovem cidadão relatou que há diversos meses estaria tentando fazer esse levantamento na 

prefeitura e departamento de cultura, porém não houve quem soubesse responder e que soube que 

teria havidoerros no setor de cultura, o qual o Sr. Ézio era responsável. O vereador Evair esclareceu 

que nenhuma propriedade da prefeitura estaria enquadrada a ser tombada como patrimônio público, 

que sabia de algumas propriedades particulares que poderiam se enquadrar, no entanto seria 

necessária a desapropriação e somente a partir disso seria possível o envio de verba governamental, 

questionou ao assessor da casa acerca da legalidade e possibilidade de ser leiloada área rural de 

propriedade da prefeitura, onde seria construída pista de moto Cross, visando reverter à receita a ser 

adquirida com a venda desta propriedade à compra de propriedades que se enquadrem como 

patrimônio público a fim de ser tombado pelo município. Respondido pelo assessor que não via 

impedimento, desde que fosse feito em conformidade com as normas de licitação, tendo o vereador 

Evair feito requerimento neste sentido ao executivo. Participaram desta autoria os vereadores: 

Fernando Pereira e Ernane Moreira. E de autoria do Plenário ao Executivo: requerendo informações 

se há bens tombados, quantos e quais seriam, e no caso de não haver que fossem tomadas as medidas 

cabíveis para a implantação de um programa neste sentido, visando incentivar e guardar a cultura 

municipal. Continuando a discussão o vereador Márcio esclareceu que existem verbais culturais 

governamentais em que não há necessidade de que a prefeitura adquira os imóveis e que poderia 

tombar os que se enquadrassem mesmo sendo de propriedade privada e que seriam destinadas 

verbas, não podendo o proprietário apenas alterar as características do imóvel e o vereador Evair 

disse entender que esta seria uma forma mais complexa. Não havendo mais assuntos a serem 

discutidos no grande expediente passou-se a ORDEMDO DIA com a seguinte pauta:Votação em turno 

único do Projeto de Lei 19/2015 que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 

2016 e dá outras providências, o qual após liberado pelas comissões foi colocado em votação única e 

aprovado por unanimidade. Votação dos requerimentos que foram aprovados por unanimidade. O 

vereador Wilson Pereira enfatizou a necessidade de ser utilizado o critério“maior número de 

empregos” nos projetos de cessão de lote para instalação de empresas, visto que a ASSOCIART oferece 

número significativo de empregos, assim foi feito requerimento ao executivo em regime de 

urgência: para ser feito levantamento junto às empresas que pleiteiam lotes no parque industrial, do 

número mínimo de empregos que serão oferecidos por estas empresas, sendo esta solicitação 

condição para continuidade do trâmite das proposições que dispõem sobre a permissão de uso dos 

lotes localizados na Rua Passos. Enfatizado que a ASSOCIART é um exemplo de número significante de 

empregos o que motivou a cessão de lote a esta entidade. O Presidente convocapara segunda reunião 

ordinária do mês de julho, a realizar-se no dia 13, 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.   


