
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, realizada as 19:00 horas do dia 

14 na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas. Feita a chamada, 

estavam presentes todos os vereadores. Após leu-se a ata da reunião anterior, e após algumas ressalvas foi 

aprovada por unanimidade. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE, o Presidente comunicou que: 1 - está sobre 

as mesas convite do CRAS para palestra do SENAC dia 16/10 na Câmara Municipal; e 2 – foi recebida pela 

Câmara e secretaria de saúde, documento da SRS de Passos, informando às adequações que devem ser feitas 

na Policlínica Municipal, e a cópia poderá ser retirada na secretaria desta Casa pelo vereador que quiser 

analisar. Sem mais para o pequeno expediente, instalou-se o GRANDE EXPEDIENTE: O vereador Jurubel 

Reis comentou que por motivo de força maior, visando parecer jurídico concreto, a reunião da comissão do 

dia 11/10 para discutir o projeto de lei nº 09/13, foi antecipada para 10/10, e tomaram iniciativa de enviar 

e-mail ao Banco do Brasil, visando maior embasamento, justificando que o vereador Wilson Pereira não 

esteve presente, mas deixou sua manifestação junto ao assessor jurídico. Comentou que as comissões devem 

se reunir para discussão e votação do orçamento/2014, visto faltar apenas seis reuniões para encerrar o ano. 

Relatou ter sido procurado por moradores da Praça São Miguel, que reclamam da falta de tambores de lixo 

no local, pois, existe um tambor para atender todos, bem como, reclamam que a praça precisa de melhor 

manutenção na limpeza, tendo ao final feito requerimento neste sentido ao setor de limpeza da 

prefeitura. Em resposta o Presidente disse que será agendada data de audiência pública na próxima reunião 

para posterior aprovação do referido projeto. Após o vereador Gabriel Queiroz questionou ao colega Evair 

Pereira se foi acertada questão do motorista do transporte escolar de Franca, tendo em vista comentários 

que houve problemas, respondido que sim e o transporte está sendo feito. Em seguida o vereador Fernando 

Pereira relatou que foi cobrado pelo cidadão Adriano Proença quanto a solicitação feita pelo mesmo em 

reunião da Câmara há três meses, o qual perguntou se algum servidor da Câmara tem ou poderia ter salário 

maior que dos vereadores, e segundo o cidadão até o momento não foi obtida resposta, tendo sido informado 

que no executivo não pode ter salário igual ou maior ao do prefeito. Em resposta, o vereador Márcio Andrade 

disse ter entendido que esta questão havia ficado respondida verbalmente pelo mesmo ao Sr. Adriano na 

mesma reunião em que foi feito o questionamento, onde comentou a existência de lei da isonomia em que os 

diretores da Câmara têm que receber os mesmos valores dos diretores da prefeitura, bem como, assessores 

e procuradores jurídicos, e que esta lei confronta com o fato destes salários serem maiores que os dos 

vereadores. Tendo o vereador Fernando Pereira dito que para ele isso fere o principio da isonomia, e que de 

acordo com o Sr. Adriano foi solicitada resposta escrita, sendo esta direito do cidadão ficando o Presidente 

resguardado, e que está cobrando porque também foi cobrado. O Presidente disse que irá responder por 

escrito a solicitação, e disse ter entendido que havia ficado respondida pelo vereador Márcio. Em seguida o 

vereador Evair Pereira comentou sobre a divisão territorial dos municípios de Fortaleza e Pratápolis, tendo 

em vista que o morro do níquel hoje pertencente à Pratápolis pertencia a Fortaleza. O vereador Wilson 

Pereira relatou que esta questão é absurda visto que a época houve grande disputa para saber qual 



município ficaria com o local. Tendo o Plenário feito requerimento ao executivo requerendo da 

procuradoria jurídica que verifique junto ao órgão competente em BH ou Brasília, informações de que forma 

foi feita a divisão territorial desses municípios. Em seguida o vereador Ernane Moreira fez requerimento 

ao executivo para construção de quiosques e churrasqueiras nas piscinas do clube, pois, recebe reclamação 

de cidadãos que dizem não ter área de lazer em Fortaleza. Relatou não ser uma construção cara que poderia 

ser semelhante a do clube três fontes, evitando assim a saída dos jovens que voltam muitas vezes 

embriagados, o que pode causar acidentes. Após comentou que a festa das crianças teve grande público e foi 

um sucesso, agradecendo ao executivo pelo apoio, sendo feito ao final ofício do Plenário à Sra. Deide, 

organizadora do evento, agradecendo por seu empenho e dedicação na realização dessa festa.  O vereador 

Ernane falou ainda sobre água da mina que supostamente será lançada no Rio São João, que como 

vereadores não deveriam apenas enviar requerimento, e sim acompanharem de perto, porque dessa forma a 

pressão é maior, que deveriam levar ao local um químico para avaliar a situação pois, poderá no futuro 

prejudicar a população. Tendo o vereador Evair lembrado que Itaú de Minas é abastecida com a água deste 

Rio, e então o prefeito da cidade poderia ajudar resolver, tendo o Presidente sugerido o envio de oficio ao 

mesmo para esclarecimento. Após discussões decidiram esperar resposta do requerimento expedido à VM, e 

após, se reunirão com os responsáveis, e se necessário comunicarão o referido prefeito. O vereador 

Fernando Pereira informou que a Sra. Fabiana Hartman contratada do município, está desenvolvendo vários 

projetos, e que a mesma entrou em contato com o setor de meio ambiente da VM, solicitando estas 

informações, e também informações porque a VM está escavando as estradas das perobas, pois, o mandato 

passado tinham autorização verbal para essa ação, mas, nesta gestão não informaram que estariam fazendo 

isso. Em seguida o vereador Márcio fez os seguintes requerimentos: 1 - requer sejam implantados 

redutores de velocidade na Avenida Pedro de Souza Freire, visto a alta velocidade dos veículos que trafegam 

pelo local, trazendo riscos os moradores. Disse ter recebido resposta desta solicitação, porém, não foram 

implantados.  2 – requer informações se foi feita avaliação do executivo, uma vez ter havido melhoras na 

situação do município, visando implantar o programa de melhoramento genético do gado, o qual irá 

beneficiar principalmente os pequenos produtores. 3 – requer melhores condições de acesso aos cadeirantes 

que frequentam o CRAS, até que seja construída a rampa no local, tendo em vista ter sido feita licitação para 

aquisição de material. Respondido pelo vereador Fernando que a rampa ainda não foi construída por falta de 

mão de obra, visto o pedreiro estar terminando obra da praça devido a proximidade da festa de outubro, 

mas que em seguida será iniciada a construção da mesma, bem como, tapar os buracos do muro do campo. 

Em seguida o vereador Márcio questionou a assessoria sobre regularização das portarias e decretos em 

duplicidade, visto ter sido enviado requerimento informando essa duplicidade, e solicitando regularização, 

solicitando ao Presidente fosse verificado nos arquivos as numerações não regularizadas e fosse expedido 

oficio solicitando regularização das mesmas. Após lembrou que foram expedidos requerimentos solicitando 

a reforma dos vestiários do estádio tio veio, e questionou se há informações sobre andamento da obra, visto 



solicitação da população. Respondido pelo vereador Wilson que teve informações que a obra seria iniciada 

apesar de não saber a data, e que hoje a reforma do vestiário resolve parte do problema, pois, o local 

necessita de manutenção em várias partes, e não sabe se o município tem condições para isso. Informado 

pelo vereador Ernane que os materiais já foram adquiridos, mas o que falta é mão de obra, tendo o vereador 

Evair dito que o projeto foi elaborado pelo engenheiro da prefeitura, porém, necessita de aprovação dos 

bombeiros, e estão aguardando esta liberação. O vereador Wilson disse que é muito difícil conseguir essa 

liberação, pois, é exigido itens que nem alguns campos profissionais têm. Após foi feito requerimento do 

Plenário requerendo informações do andamento das obras de reforma das dependências do estádio tio 

véio, inclusive vestiários.  Em seguida o vereador Márcio comentou que há tempos foram colocadas lixeiras 

de coleta seletiva na Praça do Rosário, porém, grande parte foi danificada. Fez requerimento solicitando a 

substituição dessas lixeiras, visto a Praça ser o cartão postal da cidade, e, após o vereador Jurubel informar 

que já estão sendo substituídas, o requerimento foi retirado.   Continuando, foi feito convite do Plenário à 

advogada contratada da prefeitura, solicitando sua presença na Câmara, para reunião com os vereadores no 

plenarinho, visando demonstrar seu plano de ação, e suas expectativas de melhoria para o município. Após o 

vereador Wilson falou que espera que respondam o mais rápido possível o e-mail enviado ao banco do 

Brasil, para que a comissão possa dar parecer, pois, isso é muito bom, porque irá trocar a frota do município 

dando mais assistência às crianças. Comentou que o vereador Ernane esteve na residência da Sra. Márcia e 

viu que a situação é crítica. Informado pelo vereador Evair que o executivo irá disponibilizar o servidor 

Charles para a reforma da referida casa, tendo o vereador Wilson agradecido. Em seguida foi feito oficio do 

Plenário à PM agradecendo o esforço no combate extensivo a criminalidade no município, visto a eficiência 

dos mesmos na captura de cidadão. Também foi feito oficio do Plenário ao executivo agradecendo pelo 

esforço de fazer o transporte dos alunos para Franca, tendo em vista esta ser uma solicitação dos 

vereadores, os quais estão satisfeitos com essa atitude, pois, está beneficiando a população. Não havendo 

assuntos a serem discutidos no grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: 

Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, sendo aprovados. O Presidente convoca para a 

terceira reunião ordinária do mês de outubro, a realizar-se no dia 21 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 


