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

horas do dia 03, 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, foram feitas as seguintes leituras: 1 - 

ofício nº 03/15 da APROFORT, que solicita mediação desta Casa junto a prefeitura na doação de 

terreno para construção de sede da associação; 2- correspondência encontrada na Câmara Municipal 

no dia 24/07/15, intitulada “Desabafo de cidadão fortalezense”, que narra problemas da comunidade, 

em todos os setores.Após foi informado que estão sobre as mesas os convites: 1 - do executivo para 

reunião com o presidente da SAROMCRED, de São Roque de Minas, no dia 04/08 às 18:30 horas no 

Clube da Melhor Idade; 2 - do Sistema FIEMG, por intermédio do SENAI – Unidade Integrada Clézia de 

Melo Freire, para entrega de certificados de conclusão de cursos, às 19:30 horas do dia 04/08, na 

Câmara de Passos; 3- do Tribunal de Contas de Minas Gerais, para o Seminário Regional de Ouvidorias 

Públicas, nos dias 17 e 18/08 no Auditório Vivaldi Moreira; 4 - da Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais para o Encontro Regional de Poços de Caldas do Seminário Legislativo Águas de Minas III, em 

06/08 no Espaço Cultural da Urca.Informou também que estão sobre as mesas cópias de respostas de 

ofícios e requerimentos.Instalado o GRANDE EXPEDIENTE:O Presidentesugeriu fosse expedido 

oficio do Plenário ao executivo no sentido de atender a solicitação da APROFORT, o que foi 

acatado. O Presidente fez ofício ao executivo informando o recebimento do “desabafo de 

cidadão fortalezense” acima citado. Após solicitou aos vereadores que participem da reunião da 

SAROMCRED, pois, será muito importante. Quanto aos projetos de lei de cessão de lotes, relatou que 

em resposta a requerimento desta Casa, a prefeita informou que as próprias empresas irão procurar a 

Câmara para informarem a quantidade de empregos que serão gerados pelas mesmas, porém, até o 

momento isso não ocorreu, então, caberá às comissões avaliarem se será dado mais prazo,apesar de já 

haver alguns dias do envio da resposta pela prefeita, ou então, se as comissões irão liberar os projetos 

para votação. Com relação ao transporte escolar para Franca, disse que foram conversar com a 

prefeita, e souberam que o conserto do veículo ficará em quatro mil reais, além do seguro, por isso, foi 

feito acordo, e a Câmara irá devolver este valor, que ficou acertado com os alunos que assim que o 

veiculo fosse concertado o transporte continuaria. Disse que os alunos o procuraram, assim como, ao 

vereador Adenilson, visto que as aulas reiniciam nesta data e o veículo ainda não está pronto. Que os 

alunos procuraram o chefe dos transportes, solicitando fossem transportados até Passos, e de lá 

seguiriam para Franca em outro veículo, tendo o Sr. Ronaldo atendido a solicitação.No uso da palavra o 

vereador Adenilson Queirozoficializou o Sr. Toninho Soares solicitando seja verificada a 

possibilidade de retornar o funcionamento da cerâmica em nossa cidade, visando investirno 

município,fabricando tijolos ou telhas, visto a atual situação financeira do mesmo.Após foi feito 
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requerimento dos vereadores Adenilson, Wilson, Ernane, Jurubel e Márcio ao executivo 

requerendo alterações na estrutura administrativa da prefeitura municipal, visando diminuir o 

numero de cargos comissionados para se adequar a realidade do município.O vereador 

Adenilson solicitou apoio do assessor jurídico na elaboração deste documento e informou que o 

município é autorizado a contratar vinte e sete cargos comissionados, e atualmente estão sendo 

usados onze destes cargos, e com a criação de um projeto iria adequar a situação nas condições atuais 

do município, e ainda, para não correr o risco de o próximo prefeitonomear para os cargos a 

quantidade discriminada na atual estrutura administrativa. O vereador Fernando comentou que com a 

quantidade de cargos existentes hoje, ainda dá para controlar,e não concorda de baixar o número. 

Explicado pelo Presidente que na realidade seria baixar a quantidade de cargos de acordo com a 

realidade do município. Que existe lei que fala sobre vinte cargos, e antes havia outra lei que falava de 

sete cargos, então, alguns entendem que quando uma lei é aprovada a outra automaticamente é 

revogada, e para resolver a questão devem revogar as duas leis e aprovar uma nova.Tendo o vereador 

Evair dito que cargos comissionados são cinco ou seis contando com os servidores concursados. 

Sugeriu que deixem a situação como está, pois, a cobrança poderá refletir também à Câmara, que 

devem deixar a critério do prefeito o qual se aumentar os servidores comissionados irá afundar o 

município. Respondido pelo Presidente que não estão pedindo para serem retirados, mas sim, 

reorganizar, já que não estão usando todos os cargos, e se estão conseguindo trabalhar com um 

número menor, então não há necessidade de mais. Dito pelo vereador Wilson que desta forma o 

prefeito será resguardado, pois, se existe o cargo, também existe a pressão por parte daquele que quer 

ocupar a vaga, e se não existe o cargo, será enviado projeto para a criação do mesmo, e os vereadores é 

que irão decidir se há necessidade da criação ou não. Quanto ao projeto de cessão de lotes disse que 

votará como anteriormente, caso as empresas não demonstrem as intenções de emprego, mas, se 

houver resposta, sua opinião muda, visto a situação do município. Tendo o Presidente sugerido que 

dois vereadores se reúnam com a prefeita, no intuito de buscar esta resposta o mais rápido possível 

para que os projetos fossem votados na próxima reunião,visto ser vários. Sugerido pelo vereador 

Wilson que fossem colocadas emendas nos projetos, e votados separadamente apenasàqueles que 

demonstrarem a quantidade de empregos que irão gerar no município. Explicado pelo Presidente que 

não há necessidade de colocar emenda, apenas votam separadamente àqueles que irão gerar 

empregos. Continuando o vereador Wilsonlembrou-se de requerimento de sua autoriaa Votorantim 

em agradecimento por destinação de verbapara incentivo aos projetos da escolinha de futebol, caratê e 

duas professoras de reforço, e informou que recebeu resposta, que na verdade o valor é de cem mil 

reais, e que os vereadores que desejarem cópia, a mesma está à disposição.Após o vereador Aparecido 

Amaral informou ser favorável aos projetos dos lotes, e comentou ter participado de reunião 
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daassociação comercial, realizada recentemente na ADESFORT, que os comerciantes estão bastante 

revoltados com os vendedores ambulantes que vem de fora do município, pois, estão atrapalhando 

suas vendas. Atendendo ao pedido da Associação Comercial, o vereador Amaral fez 

requerimento ao executivo requerendo seja verificado junto a procuradoria jurídica a 

possibilidade de criação de projeto que proíba este tipo de comércio, ou, analise o que pode ser 

feito, visando evitar o mesmo. Disse que o ambulante vem, vende e leva o dinheiro do povo e os 

comerciantes do município que pagam corretamente os impostos estão perdendo.O vereador 

Adenilson comentou que já foi feito pedido neste sentido, e recebeu resposta de que iriam estudar o 

que poderia ser feito junto ao jurídico, tendo o Presidente concordado, e dito que na resposta constava 

que seria criada legislação neste sentido, mas, até o momento não foi feito. Lembrado pelo vereador 

Fernando que esta questão poderá refletir nos ambulantes da zona rural do município, apesar de ser 

muito importante. Dito pelo vereador Evair que esta questão poderá esbarrar no artigo quinto da 

Constituição, que devem tomar cuidado e que a prefeita deve avaliar junto ao jurídico. O vereador 

Ernane Dias também lembrou que há algum tempo, foi solicitada a confecção de placas neste sentido 

para serem instaladas nas entradas da cidade, mas, até o momento não foi feito. Em seguida fez 

requerimento ao executivo paralimpeza e religamento da energia da quadra do Bairro Nossa 

Senhora Aparecida, pois, a situação está crítica e são muitas crianças que brincam no local. 

Participa deste requerimento o vereador Evair Pereira. Após informou que já está sendo feita 

limpeza e poda da grama no campo Tio Veio, e que participará de reunião com alguns membros do 

esporte e com o vereador Evair, visando alavancar,que irão tentar fazer um bingo ou outro evento para 

arrecadar dinheiro, para arrumar a grama, e levantar os muros.Por sugestão do vereador Ernane foi 

feito ofício do Plenário à CRIAFORT parabenizando os jogadores sub-13 que disputaram 

evenceram torneio realizado recentemente em Itaú de Minas. Após o vereador Evair Pereira 

comentou que o desabafo datado de 24/07, deve ser de um cidadão que chegou ao Brasil em 23/07,o 

qual deve ter mudado de ideia, e já soube que há décadas a situação do município encontra-se como 

está. Sobre a quadra mencionada acima, disse que a estrutura deve ser melhorada porque foi mal 

planejada, que esta obra surgiu de repente e deveria ter sido construída de maneira que evitasse a 

ação de vândalos se tornando vulnerável ao uso de drogas. Em seguida o vereador Fernando 

Pereiraagradeceu a Deus por esta reunião, cumprimentou os presentes e informou ser de acordo com 

os projetos de cessão de lotes. Após fez oficio ao deputado Cássio Soares solicitando seja 

acrescentada nas emendas parlamentares valor que seja disponibilizado para a cobertura 

efechamento da quadra do bairro Nossa Senhora Aparecida.Participam deste ofício os 

vereadores Fernando, Ernane e Evair.O vereador Evair disse que todos os deputados eleitos fizeram 

muito pouco, estão deixando a desejar e se esqueceram do município, que no oficio deve ser citado 
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que os deputados invistam em alguma coisa no município. Continuando o vereador Fernando 

informou ter sido cobrado quanto à operação tapa buracos. Disse saber que a cidade está cheia de 

buracos,e de acordo com a prefeita já estava sendo providenciada licitação, porém, não conseguiram as 

cotações necessárias, com isso, a procuradoria jurídica está verificando forma legal para realizar o 

processo com apenas os dois orçamentos recebidos, visando iniciar o trabalho. Disse que nas cotações 

existentes devem equiparar os preços e com isso eleva o valor dependendo da distância.Em seguida o 

vereador Gabriel Queiroz relatou ter sido procurado por membros da família do Sr. Dil, os quais 

informaram que residem em casa de propriedade do município, e que existe a preocupação no sentido 

de a prefeitura repassar a escritura do imóvel para a família. Tendo o vereador feito requerimento ao 

executivo para informações desta possibilidade.Após o vereador Jurubel Reis comentou que foi 

feita parceria da prefeita e a Câmara, e os alunos de Franca não ficarão desamparados, pois, esta Casa 

irá repassar o dinheiro para a manutenção do veículo,e lembrou que quando falam do seguro é para os 

alunos e não para o veículo. Tendo o vereador Adenilson explicado que o valor do seguro é para cobrir 

a parte hospitalar e vidas no caso de acidente. Informou que para um veículo o valor não deve passar 

de duzentos reais e que para o transporte interestadual o valor aumenta, e ainda, existe possibilidade 

de fazer o seguro para o veículo e para os passageiros, os quais, não chegam a novecentos reais. 

Quanto a resposta de requerimento sobre a quantidade de empregos dados pelas empresas que 

receberão os lotes, o vereador Jurubel disse que prefere aguardar porque a própria resposta informa 

que a prefeitura está providenciando contato com as mesmas para que estas procurem a Câmara 

erepassem a informação. Disse entender que a prefeitura deve ter protocolizado documento para que 

os representantes das empresas venham até esta Casa. Lembrou que se a pessoa que está interessada 

em gerar emprego e renda do município não puder vir à Câmara, aí fica difícil, visto seu horário de 

funcionamento e a facilidade em encontrar esta Casa aberta. Informado pelo Presidente que a Câmara 

está aberta das oito às dezessete horas, sem intervalo de almoço.Continuando o vereador Jurubel disse 

que recebeu nesta reunião a resposta de requerimento sobre o laboratório, que vai analisar para se 

pronunciar depois.Após fez requerimento ao executivo solicitando seja confeccionado recipiente 

de madeira para que os moradores que residem a direita da propriedade do Sr. Celio Vidigal 

possam depositar o lixo para que não se espalhe pela estrada, visto que no local moram 

diversas famílias, além de não ser de alto custo esta confecção.O Presidente solicitou participar 

deste requerimento, assim como, o vereador Wilson Pereira, visto os moradores também terem 

feito esta solicitação aos mesmos. Em seguida o vereador Fernando parabenizou o colega Amaral 

por confeccionar recipiente implantado próximo da guarita do bairro Chapadão, para que os 

moradores possam depositar o lixo. Após o Presidente questionou as comissões sobre a votação dos 

projetos de cessão de lotes, tendo sido feito acordo do Plenário, e tais projetos serão votados na 
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terceira reunião ordinária de agosto, a qual será exclusiva para esta votação, tendo o Presidente 

informado que estes projetos serão lidos separadamente para não haver distorções.Que irá conversar 

com a prefeita para saber como está a situação, se os representantes das empresas virão à Câmara ou 

ela irá intermediar. O vereador Ernane relatou que na resposta de ofício enviada pela Votorantim, a 

empresa informou o número de funcionários. Respondido pelo Presidente que foi muito superficial, 

que na verdade a empresa mascarou a resposta informando que está investindo em projetos e 

ajudando a cidade, mas, na realidade não quis falar que realmente existem mais funcionários de fora 

do que de Fortaleza.Após o vereador Evair informou ter ocorrido explosão na referida empresa, que as 

atividades demorarão a ser reiniciadas, e ainda, que não morreram três pessoas nesta explosão porque 

o técnico de segurança os alertou pedindo abandonassem imediatamente o local, pois, estavam 

jogando água onde não era permitido.Não havendo mais assuntos a serem discutidos no grande 

expediente passou-se a ORDEMDO DIA com a seguinte pauta:Votação dos requerimentos 

apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade.O Presidente convocapara segunda reunião 

ordinária do mês de agosto, a realizar-se no dia 10, 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.   


