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ATA DA QUARTAREUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2015, realizada àsdezoito 

horas do dia 29, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de 

Minas.Feita a chamada, estavampresentes todos os vereadores.Após verificação, a ata da 

reuniãoanterior foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi instalado o PEQUENO 

EXPEDIENTEcom a seguinte pauta:O Presidente informa que esta reunião tem como ponto de pauta 

a votação do Projeto de Lei nº 22/15 – “Autoriza o Município de Fortaleza de Minas a fazer cessão 

gratuita à entidade Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de Fortaleza de Minas – 

ASSOCIART, de área de terreno que especifica e dá outras providências”. Comunicou ainda, que 

estavam sobre as mesas convite para o Fórum Regional do Território do Sudoeste no dia 03/07/15, 

ás 09:00 horas no Villa Bela Eventos. Comentou que este evento é muito importante, pois, um dos 

assessores do Governador entrou em contato para saber se a Câmara havia recebido o convite. O 

vereado Evair disse que participou da abertura deste evento e que o Governador quer vir em busca 

das reivindicações de cada região, por isso, acredita que o mesmo estará presente neste evento. Não 

havendo mais matérias no pequeno expediente, passou-seao GRANDE EXPEDIENTE:O vereador 

Jurubel Reis comentou que as comissões foram unânimes em colocar o projeto de lei em votação, 

pois, é muito importante para a ASSOCIART, tendo em vista, beneficiar mais ou menos cinquenta 

pessoas direta e indiretamente. Disse que por ser um terreno dotado de toda infraestrutura 

necessária para a construção de qualquer edificação, o mesmo é de acordo em aprovar o projeto, até 

mesmo pelos vários anos que o trabalho da ASSOCIART é desenvolvido na cidade. Relatou que a 

associação tem interesse público,que será agraciada com esta aprovação, e também se Deus quiser, 

com o investimento do Instituto Votorantim para a construção do galpão, máquinas, cursos e etc., 

isso fará com que a associação se torne mais forte e produtiva, gerando emprego e renda na cidade. 

Em seguida o vereador Gabriel Queiroz disse que o projeto é de grande importância e que é 

favorável ao mesmo. Após o vereador Fernando Pereira cumprimentou os presentes, agradeceu a 

Deus por esta reunião, e disse que este projeto é muito importante, assim como a ASSOCIART. 

Parabenizou a Sra. Neguinha e todos os membros da associação, informando que torce para o 

crescimento da mesma, e que é favorável ao projeto.  O vereador Evair Pereira relatou que na 

reunião de comissão todos foram de acordo de colocar o projeto em votação, ainda mais, revendo o 

artigo 126 da LOM que trata de bens imóveis, o qual fala que a concorrência poderá ser dispensada 

quando verificar-se relevante interesse público quando da concessão devidamente justificado, e 

para o vereador não há interesse maior do que a concessão deste terreno, pois, é sim de interesse 

público, visto que as pessoas irão trabalhar e gerar renda. Após o vereador Ernane Dias agradeceu a 

todos os vereadores que não pediram esforços e estiveram reunidos por duas vezes, visando esta 

votação que é muito importante para a cidade. Disse que o interesse da Votorantim é grande em 
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construir este galpão,e que é favorável ao projeto. O vereador Aparecido Amaral disse ser de acordo 

com o projeto porque será muito bom para o município. Em seguida o vereador Wilson Pereira 

comentou sobre a grande importância deste projeto, visando número maior de empregos, e que a 

partir de agora os vereadores devem cobrar da Votorantim para que seja construído o galpão o mais 

rápido possível. O vereador Adenilson Queiroz enfatizou ser de acordo com o projeto de lei, 

esclarecendo que é de acordo com a cessão, visto ser para associação, mas, é contrário caso isso 

ocorra para pessoa física. Disse que conhece bastante o trabalho da ASSOCIART, a qual traz grande 

beneficio ao município, que existem muitos filiados e que isso deve aumentar devido ao projeto 

junto a Votorantim. Ao final comentou que deveriam vir mais empresas para Fortaleza visando 

geração de emprego e renda, e se tiver que aprovar projeto para as mesmas, o vereador será de 

acordo. Após o Presidente agradeceu aos vereadores que prontamente atenderam solicitação do 

mesmo e estiveram presentes nas reuniões extraordinárias para distribuição e votação deste 

projeto. Falou que o mesmo é muito importante, pois, a ASSOCIART está pleiteando recursos para a 

construção de ateliê de duzentos e cinquenta metros quadrados, e que o terreno a ser doado é um 

dos usados para a horta comunitária. Que devem ver o bem comum e quando falam de mais pessoas 

sendo beneficiadas, isso leva a uma ação pública, visando benefícios a população, diferente de fazer a 

cessão para particulares, o qual tem outro caráter. Disse que é possível relevar esta situação no caso 

do projeto em pauta visto a cessão ser para uma associação, por isso, é favorável ao mesmo, pois, irá 

beneficiar várias pessoas. Desejou boa sorte para a associação e disse entender que a Votorantim 

vem há tempos apoiando - a com cursos, e outros, então, há grande chance de conseguir a 

construção do galpão. Solicitou que os membros da associação permaneçam unidos, visando ainda 

mais o crescimento da mesma. Tendo a Sra. Neguinha informado que graças a Votorantim Metais, a 

associação trabalha hoje com o pão de açúcar, além de haver vários fortalezenses que também 

ajudam a ASSOCIART. Não havendo mais assuntos a serem discutidos no grande expediente passou-

se a ORDEMDO DIAcom a seguinte pauta: Votação do Projeto de Lei nº 22/15 – “Autoriza o 

Município de Fortaleza de Minas a fazer cessão gratuita à entidade Associação dos Artesãos e 

Produtores Caseiros de Fortaleza de Minas – ASSOCIART, de área de terreno que especifica e dá 

outras providências”, aprovado por unanimidade. Tendo o Presidente explicado que por ter sido 

solicitada pelo executivo, votação em regime de urgência, o projeto será votado apenas em primeiro 

turno. OPresidente convocapara a audiência pública visando discutir a LDO/2016 no dia 01/07 às 

dezoito horas na Câmara Municipal. Convoca também para a primeira reunião ordinária do mês de 

julho a realizar-se no dia 06/07 às dezenove horas no mesmo local.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.   


