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

do dia 04, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas.Feita a 

chamada estavamtodos os vereadores presentes.Após verificação, a ata da reunião anterior foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTEcom a seguinte 

pauta:Leituras: 1 – Projeto de Lei nº 20/15 que “Autoriza doação de bem móvel e dá outras 

providências”; 2 –substitutivo aos projetos de lei nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17 e 18/15 que “Dispõe sobre autorização para que o executivo municipal conceda permissão 

de uso de bem público e dá outras providências”, encaminhados para as comissões. Informado pelo 

Presidente que estão sobre as mesasconvite da AMEG para Assembléia Geral Ordinária no dia 08/05 

às 15h00min em Capitólio, e ainda, cópias de respostas de ofícios e requerimentos. Não havendo mais 

matérias no pequeno expediente, passou-seao GRANDE EXPEDIENTE:Por sugestão do 

vereadorAdenilson foi feito requerimento ao executivo requerendo informações da veracidade 

de comentários sobre o corte do transporte escolar urbano da rede municipal de ensino, assim 

como, informações sobre o corte do transporte escolar para Passos e Franca, em caso 

afirmativo, requer seja revista esta situação, tendo em vista haver comentários sobre esta 

possibilidade, fizeram parte desta autoria os vereadores, Ernane, Gabriel, Jurubel e Márcio.O 

Presidente informou que soube que a partir desta data estes transportes não seriam mais 

disponibilizados. O vereador Adenilson Queiroz disse que se assim for, os demais transportes 

intermunicipais também serão cortados. Solicitou ao Presidente que se possível aumentasse o valor de 

devolução financeira antecipada á prefeitura para auxiliar também com os custos destes transportes. 

Em resposta o Presidente disse que já houve redução no repasse da Câmara, inclusive ilegal por não 

ter havido lei e que o executivo já noticiado disto e que aguarda resposta. O vereador Adenilson 

enfatizou que é vergonhosa a situação tanto do transporte escolar urbano, quanto das máquinas tendo 

o Presidente concordado e dito que o que o executivo gasta com pagamento de advogados em torno de 

onze mil reais mensais. Em seguida o vereador Wilson Pereira comentou que há mais ou menos dois 

meses o fio de energia no campo de futebol foi cortado, que está indignado com esta situação visto a 

quantidade de crianças que frequentam o local, que para regularizar bastava emendar o fio, porém 

soube que o Sr. Itamar teria dito que não eram para ser passado isso os vereadores Ernane e Wilson 

para que não dessem dando trabalho. Enfatizou que é muito bom que atualmente o CRAS e a prefeitura 

resolveram investir no setor esportivo. Após o vereador Aparecido Amaral comentou que a máquina 

estava no chapadão para a manutenção de estradas, porém, voltou para Fortaleza por falta de 

combustível, apesar de ter sido feito pequenos reparos em alguns lugares. Que foi chamado no bairro 

Córregos onde mostraram-lhe a situação das estradas, sendo comprovado pelo vereador que não há 

condições de trafegar pelas mesmas, e ainda, há necessidade de manutenção de mata burros no bairro, 
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apesar de não ser culpa da prefeitura. Disse que com certeza haverá cortes visto à situação do 

município. Informado pelo Presidente que aqui por perto não foram realizados nem pequenos 

retoques nas estradas. Em seguida o vereador Ernane Dias disse que apesar das dificuldades do 

município, a questão do transporte escolar urbano deveria ser revista. Após fez requerimento ao 

encarregado de serviços gerais para que seja rebaixado quebra mola próximo do pesqueiro do 

mamão.Em seguida foi feito ofício do Plenário ao Sr. Nivaldo Estevam e demais voluntários 

parabenizando pelo ótimo trabalho diante da organização e realização da festa em louvor a 

Nossa Senhora Aparecida. Após foi feito ofício dos vereadores Evair, Gabriel, Fernando e 

Ernane ao Padre Geraldo sugerindo que o valor arrecadado na realização de festas, seja usado 

na adequação das barracas dos Bairros Bom Jesus e Nossa Senhora Aparecida, para que as 

quermesses voltem a ser realizadas nos mesmos, o que é tradição do município. Informado pelo 

vereador Ernane que tem recebido diversas reclamações sobre o assunto e que soube de produtores 

que não doaram animais para o leilão da festa, porque a mesma não foi realizada onde sempre 

ocorreu. Que fez várias solicitações para o retorno destas festas nos bairros,que deveriam conversar 

pessoalmente com o padre, e se for o caso, poderiam ir até a diocese de Guaxupé para falarem com o 

bispo. Quanto ao comentário sobre o salário de advogado da prefeitura, o vereador Evair satirizou que 

o presidente deve se lembrar que o salário do assessor da Câmara é bem parecido, apesar de ser 

merecido. Comentou que a justificativa do projeto de doação dos bebedouros futuramente pode ser 

usada contra a prefeita, pois, está direcionando o local para onde os bebedouros deverão ser doados, e 

se a prefeita não cumprir poderá ser punida, e pediu fosse feita alteração onde direciona a doação dos 

bebedouros ao poliesportivono referido projeto de lei e ainda que o mesmo fosse de autoria do 

plenário e não apenas da mesa diretora, pois os propositores da ideia foram principalmente os 

vereadores Wilson Pereira que requereu por diversas vezes bebedouro para o local, bem como o 

vereador Ernane Dias, e que no PL não consta a autoria dos mesmos, e sim dos membros da mesa 

diretora. O Presidente discordou quanto a justificativa direcionar o local e justificou que é apenas uma 

sugestão pois no poliesportivo não há nenhum bebedouro, e quanto a autoria do PL a competência e 

da mesa para assinar projetos de leis do legislativo, tendo o vereador Evair discordado deste 

entendimento e insistido que deveria ser de autoria dos demais. Ao final o presidente relatou que 

poderá avaliar a questão. Em seguida o vereador Evair comentou que o município passa por situação 

financeira difícil, que diante da situação o transporte escolar urbano deve ser cortado, até porque a 

cidade é pequena, existem apenas duas escolas, não havendo dificuldades nem sacrifícios no que diz 

respeito alongas distâncias. Quanto à manutenção das estradas, disse que as máquinas já estão 

comprometidas e que a situação é crítica, e, além disso, não há condições de abastecê-las, pois, a 

prefeitura tem uma dívida ao posto de combustíveis equivalente a oitenta mil reais, tendo o 
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proprietário informado que continuará abastecendo apenas os veículos da educação e saúde que é 

prioridade e que diante da situação, os vereadores devem avaliar a realidade dos fatos em vez de 

jogarem pedra na prefeita, exemplificou que administrar um município é como administrar um lar, ou 

seja, se não há dinheiro começa a haver cortes. Continuando replicando o comentário de vereador e 

enfatizou que não é vergonhoso o que está acontecendo e que admira a atitude da prefeita que tem 

coragem de fazer cortes necessários que deveriam ter sido feitos nas administrações 

anteriores.Quanto ao transporte relatou que a prefeita já tentou cortar antes, mas os próprios 

vereadores com manifestações contrárias a decisão da prefeita pressionaram fazendo com o 

transporte continuasse, tendo todos eles, parcela de culpa. Após intenso debate, o Presidente relatou 

que a grande despesa hoje é com o funcionalismo, que em torno de oito por cento da população 

trabalha na prefeitura e que a causa disso foram as grandes contratações feitas nos mandatos 

passados, replicado pelo vereador Evair que o problema vem dos mandatos dos ex- prefeitos 

JovaniNeferson e Altair Prado onde em que as contratações eram muito superiores as de hoje, e que 

foram empurrando com a barriga levando a situação atual, e que no primeiro mandato da prefeita Neli 

houve uma ordem da promotoria obrigando-a fazer o concurso público. Após disse que futuramente 

haverá sugestão para extinguir diversos cargos desnecessários, citando como exemplo os berçaristas e 

tratoristas. Para concluir relatou que certas decisões a serem tomadas pelo município, devem ser 

apoiadas pelos vereadores e não criticadas e que o Presidente da Câmara se quiser opinar como 

administrar o município que se candidate ao cargo de prefeito e quando estiver lá faça de sua maneira, 

porém agora quem administra é a prefeita Neli. Em seguida o vereador Fernando Pereira após 

agradecer a Deus por esta reunião e cumprimentar os presentes disse que pedirá a prefeita para rever 

a questão do transporte escolar urbano, que ficou surpreso com o que foi noticiado pelo vereador 

Amaral acerca da máquina, que espera por um milagre visto que não há novos recursos, além do FPM 

ter sido reduzido. Que não lamenta o corte do transporte escolar urbano visto a atual situação do 

município, que inclusive seus netos fazem uso do mesmo, mas, precisam fazer caminhada para não 

ficarem obesos. Após o vereador Gabriel Queiroz disse que ajudar é importante, que devem ter bom 

senso, e que se fosse possível a Câmara deveria despender maiores recursos quando da devolução 

mensal à prefeitura, pois, toda ajuda é bem vinda. Comentou que na saída para a Votorantim Metais até 

o trevo que segue para a empresa Morro Azul, há buracos enormes que podem ser corrigidos pelo 

município, pois, não terá custo alto. Tendo sido feito requerimento do vereador neste sentido ao 

encarregado de serviços gerais.Em resposta ao questionamento de devolução maior da receita da 

Câmara ao executivo, o Presidente disse que não faltou bom senso na resposta dada ao colega 

Adenilson, e que há necessidade de administrar corretamente o setor financeiro da Casa. Continuando 

o vereador Gabriel fez requerimento ao encarregado de serviços gerais para manutenção de 
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mata burro na divisa das propriedades dos Srs. Donizete Lopes e Antônio Ferreira. Em seguida o 

vereador Jurubel parabenizou os colaboradores da festa em louvor a Nossa Senhora Aparecida, e após 

enfatizou que para as festas voltarem a ser realizadas nas barracas de seus respectivos bairros não 

sabe se o padre tem este poder, pois, talvez não dependa apenas dele. Continuando disse ter recebido 

ligação do Sr. Welington do Chapadão, o qual informou a situação crítica dos mata burros do bairro e 

que a máquina esteve no local por aproximadamente quinze dias, mas não trabalhou nem dez destes 

dias. Tendo sido feito requerimento do vereador Jurubel ao executivo para que seja solicitado 

ao chefe do setor, uma visita ao bairro Chapadão e demais bairros rurais, verifique a situação 

dos mata burros e estradas, e faça a manutenção dos mesmos, pois, há produtores inclusive 

com dificuldades para sair de casa.Respondido pelo vereador Fernando que as árvores já foram 

derrubadas e cortadas pelo servidor Élcio, mesmo não sendo sua função, mas, que está fazendo o 

trabalho para ajudar o município. Tendo o vereador Fernando feito ofício ao servidor em 

agradecimento pela colaboração.Dando continuidade o vereador Jurubel disse que o custo com o 

transporte escolar urbano não é despesa e sim investimento, que deve haver organização 

contábil/financeira, e analisando os balancetes do ano passado, a receita girava em torno de um 

milhão de reais, e que apesar de ter requerido, até o momento não foram enviados os balancetes deste 

ano da prefeitura. Informou ter recebido resposta de requerimento sobre a pista de Motocross e que 

entende que o intuito era trazer lazer aos cidadãos, mas as obras não foram finalizadas, o local 

continua cheio de mato como no início, e que deve haver planejamento futuro, pois, a época do inicio 

desta obra já se falava bastante em crise financeira no município. No uso da palavra o vereador 

Fernando comentou que no mandato passado o colega Jurubel não falava em planejamento e que 

aparentemente mudou de comportamento. Respondido que não mudou de comportamento, que isso 

às vezes acontece com algumas pessoas dependendo do prefeito que está no poder, o que não é seu 

caso.Dito pelo vereador Fernando que não mudou seu posicionamento, que foi pisoteado quando era 

oposição, pois, eram apenas dois vereadores nesta posição, mas que o colega Jurubel a época fazia sim 

posicionamento a favor daquela administração. Após fez ofício à COPASA solicitando massa 

asfáltica para operação de trecho da saída da cidade até o trevo para a empresa Morro Azul que 

se encontra em más condições.Quanto ao projeto de lei de cessão de lotes o vereador Jurubeldisse 

entender que na sua forma original, o mesmo é inconstitucional, que soube que o próprio caminhão da 

prefeitura está jogando entulho nestes lotes, inclusive restos de túmulos, o que não é bom para o 

município, pois, terão trabalho para retirar o lixo. Tendo o vereador feito requerimento ao executivo 

requerendo mais cuidado no descarregamento de entulhos, principalmente o que vem 

ocorrendo nos lotes que estão para ser cedidos.Em seguida foi feito requerimento do Presidente 

ao executivo para tomada de providências quanto aos animais soltos no parque de exposições 
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para que não saiam pelas ruas da cidade, tendo vista trazer transtornos à população, e se estes 

animais permanecerem no referido parque, que sejam tomadas providências para que não 

fujam para as ruas.No uso da palavra o vereador Adenilson em tréplica ao vereador Evair disse que 

se é vergonhoso a dívida do mandato passado, que o mesmo não tem parcela de culpa, pois, não era 

político e nem acompanhava política, que na verdade o que é vergonhoso é que desde o início do 

mandato, foi noticiado pelo ex-prefeito de São Sebastião do Paraíso, Sr. Mauro Zanin que em 2013 as 

dificuldades apareceriam em Fortaleza, e que nos anos de 2014 e 2015 seriam de tempestade, a 

situação ficaria bem pior. Que vergonhoso é o pagamento de advogado contratado com gasto de mais 

de setenta mil reais com apenas um profissional em um ano. Usou a palavra o vereador Wilson 

informando que a época da prisão do ex-prefeito Jovani, deveriam ter se esquecido da política e pedido 

a devolução dos desvios que foram feitos aos cofres púbicos, porém após a soltura do ex-prefeito, este 

foi idolatrado na cidade, sendo esquecidos os erros cometidos pelo mesmo, e no final das contas estão 

pagando pelas circunstâncias, as crianças, idosos, deficientes e outros que foram prejudicados, pois 

todos sabem das condições da saúde e educação no município. Disse não defender o também ex-

prefeito Altair, tendo sido contra diversas proposições apresentadas pelo mesmo.Antes de encerrar o 

Presidente lembrou-se de diversas discussões acerca da aquisição de bolo de aniversário aos 

vereadores e servidores da Casa, e informou que o bolo deixará de ser adquirido.O cidadão Manuel 

usou da tribuna e pediu intervenção dos vereadores para que não seja cortado o transporte escolar 

das crianças no município, visto as dificuldades para os pais que trabalham levarem e buscarem seus 

filhos.  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, sendo todos 

aprovados por unanimidade. O Presidente convocapara segunda reunião ordinária do mês de maio, a 

realizar-se no dia 11, 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.   


