
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL, realizada às dezenove horas do dia quinze, na 

sede da Câmara Municipal, situada a Avenida Pedro de Souza Freire, cento e sete, centro, Fortaleza de 

Minas/MG. Aberta a sessão, o secretário da mesa, faz a chamada de presença estando presentes todos 

os vereadores. Após foi feita leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Em seguida foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura da emenda 

modificativa nº. 01/2013 ao Projeto de Lei nº. 04/2013 - LDO/2014. O Presidente comunicou que 

estava sobre as mesas ofício que informa a realização de correição pela corregedoria na promotoria 

pública em agosto. Foi distribuída também nesta reunião cópia de ofício da ADESFORT em resposta ao 

Requerimento nº. 117/13. Não havendo mais matérias para o pequeno expediente, instalou-se o 

GRANDE EXPEDIENTE. O Presidente cedeu quinze minutos para o Sr. Alex Souza, presidente da 

ADESFORT para apresentar a prestação de contas da entidade, informando ao final que foi 

protocolizado o inteiro teor da referida prestação de contas na Câmara, a qual estará disponível na 

sede da ADESFORT para quem desejar analisar. Retomados os trabalhos o vereador Jurubel Reis fez 

requerimento verbal ao executivo requerendo manutenção no sinal de televisão em razão de 

constantes reivindicações dos cidadãos. Em aparte o vereador Fernando Pereira informou que nesta 

data foi instalado sinal digital para o canal globo e que está sendo providenciada a manutenção 

também para o canal SBT e que até que fique pronta será disponibilizado o canal do SBT de São Paulo, 

tendo o vereador Jurubel retirado o requerimento visto que fora respondido. Continuando o vereador 

Jurubel Reis comentou que ele com os vereadores Adenilson, Gabriel, Evair e Fernando estiveram no 

Fórum em reunião com Juiz e Promotor da comarca, para debaterem sobre a segurança pública 

municipal, e solicitaram disponibilidade na agenda de ambos para participação nesta audiência 

pública os quais se disponibilizaram, porém, foram informados pelo promotor Rodrigo Colombini que 

a partir desta data outro promotor será responsável pela comarca e o vereador disse que buscaram 

com este, data para tentarem agendar audiência pública na tentativa de buscar alternativas para 

melhoria da segurança. Disse que os vereadores que não puderam estar presentes também estão 

buscando alternativas. Após falou sobre o plano de saneamento básico aprovado no início deste ano, 

informando que há pessoal da Votorantim confeccionando projeto de ETE (estação de tratamento de 

esgoto), e que a Votorantim arcará com este custo e ao final fez requerimento solicitando que até que 

seja construída uma ETE, requer prolongamento do encanamento do esgoto localizado no término das 

Ruas Oliveiro Oliveres de Oliveira e Antônio Cardoso de Brito, em razão de constantes reclamações 

dos moradores próximos ao local que relatam que a rede de esgoto quando foi feita, foi desviada para 

o bambuzeiro desaguando a céu aberto causando diversos transtornos, principalmente o forte mau 

cheiro. O vereador Márcio solicitou participar desta autoria, visto que também recebeu reclamações e 

pedidos de providências. Após o vereador Fernando Pereira relatou que fez ofício de agradecimento 



ao Deputado Cássio Soares pela conquista de veículos escolar ao município, lendo ofício de autoria do 

deputado citado, e enfatizou que foi através do Deputado responsável pela secretaria competente que 

o município conseguiu estes ônibus. Disse não saber se o Deputado Antonio Carlos também teria sido 

solicitado para essa conquista, mas espera que ele também busque benefícios.  Em aparte o vereador 

Márcio Andrade disse que houve solicitação ao Deputado Antônio Carlos e que inclusive foi passada 

em plenário e disse ao vereador Fernando que o ofício lido por ele, apenas informa que o município foi 

contemplado com veículo escolar pelo Estado e não diz através de quem, e nem informa que foi o 

Deputado Cássio Soares que conseguiu, apenas informa que o município foi contemplado. Esclareceu 

que o ofício informa que foi enviado pelo referido deputado requerimento pedindo o ônibus, porém, 

não sabem se foi à união dos deputados, e o ofício de agradecimento foi no sentido de o mesmo ter 

feito o pedido. Em aparte o presidente disse que independente de quem partiu o pedido o importante 

e que o município foi contemplado. Após o vereador Fernando falou da importância do requerimento 

feito pelo vereador Jurubel sobre prolongamento da canalização do esgoto, o qual foi feito por ele 

também na gestão passada e que é necessária a resolução do problema e solicitou a inclusão de seu 

nome neste requerimento. Em seguida falou o vereador Evair Pereira que fez requerimento ao 

executivo requerendo que o município assim que esteja em condições e considerando a segurança no 

transito, e ainda após acordo com a proprietária, faça a demolição de parte do passeio da residência 

da Senhora Célia e posteriormente seja feito projeto pelo setor de engenharia de reposição adequada 

do imóvel, visando melhorar além do transito a estética de uma das entradas da cidade. Em aparte o 

presidente comentou que já fez esse pedido no início do ano a prefeita a qual informou que quando a 

situação melhorasse iria fazer esta obra, pois não há passeio, há apenas pedaço de meio fio. 

Continuando o vereador Evair disse que quanto ao tratamento de esgoto citado pelo vereador Jurubel, 

que a prefeita esteve em BH pleiteando parceria junto a FUNASA, que está faltando o projeto de 

construção de ETE e que a empresa Votorantim custeará este projeto. O vereador Jurubel disse saber 

desta informação, comentou que há cinco ou seis pontos de lançamento de esgoto, que está sendo 

avaliado qual o melhor sistema a ser utilizado e que acredita na breve conclusão do projeto, 

enfatizando a importância da aprovação do plano de saneamento básico. Após o vereador Evair 

agradeceu ao Sr. Alex pela apresentação e fez requerimento solicitando cópia do estatuto social da 

ADESFORT. Agradeceu também a prefeita pelo atendimento de requerimentos dos vereadores com a 

realização de operação tapa buracos.  Após falou o vereador Ernane Dias discorrendo sobre a visita 

ao Fórum de Jacuí, relatando que o promotor falou que o primeiro passo já foi dado e lembrando que 

também estava presente o assessor da Câmara, após fez REQUERIMENTO a empresa Votorantim 

Metais requerendo que a avaliação de possibilidade de preferência de emprego aos cidadãos 

fortalezenses, em razão das demissões anunciadas recentemente que já estão começando, informando 



que seu filho também foi demitido juntamente com outros dois deste município, tendo após debate 

havido acordo para que este requerimento seja de autoria do plenário. Após fez REQUERIMENTO ao 

Executivo requerendo a limpeza no novo loteamento, em razão de excesso de matos e lixo que estão 

trazendo transtornos aos moradores próximos. Após o vereador Aparecido Amaral solicitou o envio 

de ofício a prefeita em agradecimento a conclusão da manutenção das estradas do bairro rural 

chapadão. Em seguida o vereador Márcio Andrade usou da palavra e informou que buscou laudo de 

avaliação dos equipamentos que serão leiloados, que pela tabela FIPE observou que os valores estão 

abaixo do valor médio do mercado, enfatizando que pode até estar errado, pois não sabe das 

condições dos equipamentos. Ao final fez REQUERIMENTO solicitando avaliação neste sentido. Fez 

também os seguintes requerimentos: 1. Sejam reiniciadas as cirurgias eletivas em razão da 

melhora na arrecadação de receita do município e o pagamento das dívidas, pois há diversos 

pacientes que necessitam destas cirurgias e não têm condições de pagar; 2. Requer seja avaliada a 

possibilidade de parceria com a copasa para realização de estender infraestrutura completa e 

asfaltamento no final das ruas José Antunes de Melo e Rosemiro de Lima no bairro Bom Jesus. Após 

comentou que solicitou no mandato passado a confecção de projeto de ETE que ficava em torno de 

trinta mil reais e que se tivesse sido feito a época, hoje estaria adiantado enfatizando que os 

municípios que já têm os projetos, com certeza, terão mais vantagem. Discorreu sobre as emendas a 

LDO/2014, esclarecendo que se faltar à inclusão de alguma meta é só a prefeita enviar para a devida 

inclusão ao projeto. Após o vereador Wilson Pereira pediu apoio dos vereadores para tomarem 

providências quanto a reforma da casa da cidadã Márcia, pois esta casa oferece riscos a cidadã e sua 

família conforme já foi relatado por ele diversas vezes em reunião e ao final fez REQUERIMENTO AO 

EXECUTIVO com esta solicitação. Continuando disse que quanto ao combate da PM às recentes ondas 

de crimes na cidade, disse saber que os policiais têm se empenhado, inclusive fazendo abordagens nos 

campos municipais, porém os marginais quando são presos no mesmo dia são liberados, pois há 

pessoas que foram furtadas por estes bandidos e ainda testemunham a favor dos mesmos, e que esta 

atitude entristece muito, e atrapalha o trabalho da polícia. Disse que a população cobra e os 

vereadores também, e que sabe que por falar assim pode até colocar sua família em risco, porém não 

teme, pois soube que um dos marginais quando foi preso houve uma testemunha favorável ao mesmo, 

o qual foi solto, tendo a mesma situação se repetido com outro marginal, os quais ainda riem da 

situação e da polícia, pois sabem da impunidade. Em seguida pediu a palavra novamente o vereador 

Fernando Pereira e fez REQUERIMENTO a secretaria de saúde requerendo informações se há 

convênio com a CISMIP e se há previsão de quando voltará a fazer exames oftalmológicos. Em aparte o 

presidente também fez REQUERERIMENTO a mesma secretaria solicitando informações se há 

convênio para exames laboratoriais e quais são os laboratórios conveniados.  Na oportunidade 



informou que foi solicitada a assessoria jurídica desta casa o envio de ofícios ao comandante do 

batalhão de Passos, o Sargento da PM e o Delegado, visando o agendamento de reunião para debate de 

segurança pública que está uma calamidade no município, e que estão buscando soluções para essa 

situação. O vereador Jurubel acrescentou que também foram na visita ao Fórum duas conselheiras 

tutelares, visto haver rumores de envolvimento de menores, enfatizando que as mesmas também 

estão imbuídas na busca de solução. Continuando o vereador Wilson Pereira falou da depredação no 

campo de futebol tio veio, que foi quebrada uma parte do muro e cerrado o cadeado do portão. Disse 

que houve rumores de que teriam sido as crianças, porém não foi e este incidente se deu na noite 

seguinte da abordagem da PM no local. Comentou que o campo é um bem público e de uso de todos e 

sabem que isto é feito durante a madrugada e que ninguém consegue vigiar o tempo todo, mesmo que 

haja policiamento durante toda a noite é impossível viajar, pois enquanto a PM está dando suporte em 

um bairro eles depredam em outro e que é necessário a vigilância nos locais específicos. Em seguida o 

vereador Fernando Pereira esclareceu que apenas acompanha técnicos que dão manutenção e que 

não atua como técnico, pois não faz manutenção em nenhum aparelho, pois às vezes a população o 

procura achando que ele é técnico, motivo deste esclarecimento. O Presidente agradeceu a prefeita 

pela solução conforme requerido a pedido da população para que portões do parque de exposições 

ficassem trancados. Não havendo mais oradores inscritos para o grande expediente passou-se em 

seguida a ORDEM DO DIA: Discussão e votação da emenda modificativa nº. 01/2013 ao Projeto de Lei 

nº. 04/2013 que colocada em votação foi aprovada por unanimidade; Votação do Projeto de Lei nº. 

04/2013 que Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2014 e dá outras 

providências o qual foi aprovado por unanimidade. Após foi colocado em votação os requerimentos 

apresentados nesta reunião.  o vereador Márcio após algumas discussões sobre o leilão da prefeitura 

retirou o requerimento que solicita avaliação do preço de mercado dos itens, visto que iria 

pessoalmente verificar estas informações por não haver tempo hábil. Todos os demais requerimentos 

foram aprovados por unanimidade. O Presidente comunica que a Câmara entra em recesso no dia 

17/07 e convoca todos os vereadores para a primeira reunião ordinária de agosto no dia 05 às 

dezenove 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.  


