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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, realizada às dezenove 

horas do dia vinte, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, cento e sete, 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 

com a seguinte pauta: O Presidente informa que estão sobre as mesas cópias de respostas de ofícios e 

requerimentos. Na sequência foi instalado o GRANDE EXPEDIENTE. O Presidente questionou sobre a 

retirada de tambores de lixo, pois, recebeu reclamações de cidadãos que informaram estarem jogando 

o lixo na rua por falta dos mesmos e pedem a volta destes latões. Que os cidadãos colocam o lixo em 

sacolas e se por acaso rasgam os garis não retiram o lixo que cai no chão, sido informado pelo 

Presidente que estes servidores não têm esta obrigação. Tendo sido questionado pelo Presidente se 

houve resposta de requerimento de reunião anterior neste sentido, respondido pelo vereador Márcio 

Andrade que sim, e que estes tambores não serão recolados por falta de dinheiro da prefeitura, sendo 

observado que a população é que deve se educar e colocar o lixo para fora próximo do horário de 

coleta. Relatou que para quem trabalha nem sempre é possível colocar o lixo para fora no referido 

horário, e se não existe recipiente para depósito deste lixo, irá causar desordem. Lembrado pelo 

vereador Jurubel Reis que existe também lixo gerado nas ruas, questionando onde será colocado o 

mesmo após cada cidadão varrer a porta de casa. E em sua opinião não tem cabimento a cidade ficar 

sem estes contêineres, disse que se os mesmos forem presos, não serão tombados por cães. O 

vereador Evair Pereira disse que o tambor de lixo é colocado na porta da residência de um cidadão, ou 

próximo da mesma, sendo que dez ou mais pessoas utilizam este tambor que se tombado, a sujeira 

ficará perto da casa do cidadão. Disse que é muito difícil as pessoas assumirem a responsabilidade do 

uso e limpeza do tambor por ser usado por vários, e por isso a dificuldade de manter os tambores na 

porta de certas pessoas, pois, se perguntar para alguns se o tambor pode ser deixado em sua porta, 

muitos responderão que não porque podem ser tombados por cães e ainda, pelo mau cheiro   Após 

passou-se a ORDEM DO DIA. Votação dos requerimentos apresentados, sendo todos aprovados. O 

Presidente convoca para a primeira reunião ordinária de novembro, a realizar - se no dia três 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. 


