
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREI RO DE 2014, realizada às 

19:00 horas do dia 17, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de 

Minas. Feita a chamada estavam todos os vereadores presentes. Leu-se a ata da reunião anterior, aprovada 

por unanimidade. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE o Presidente informou que estavam sobre as 

mesas respostas de requerimentos para os que desejassem solicitar a leitura. Informou a distribuição das 

seguintes cópias: comunicado da VM sobre o início de comercialização de produtos orgânicos pela 

APAFORT; ofício nº 01/14 do CRAS de relação de bolsistas em 2014; ofício nº 03/14 das atividades 

desenvolvidas pelo projeto de pais e filhos. E noticia da disponibilidade dos balancetes da prefeitura dos 

meses 10, 11 e 12/13. Sem mais matérias no pequeno expediente, passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE : 

O Presidente fez os seguintes requerimentos ao Executivo: 1 – Requer seja fechado o mais rápido 

possível trecho atrás do Estádio Tio Veio que dá acesso a Rua Bonifácio Costa, sugerindo o uso de tambores 

lotados de terra a serem encaixados no local, deixando pequeno espaço para passagem de pedestres. 

Enfatizando que seja avaliado pelo Executivo e se houver outra ideia que seja feita para fechar o local.  O 

vereador Ernane solicitou fazer parte desta autoria. Após pequeno debate sobre a viabilidade do uso 

desses tambores ou não, foi sugerido pelo vereador Wilson Pereira o uso de alambrados, pois a grande 

reclamação da população é do acesso propício a usuários de drogas e marginais, enfatizado que o local é 

próximo ao Pedrinho e não próximo ao Sr. Hugo. O vereador Fernando Pereira comentou que fechar apenas 

este local não resolverá, pois, na rua de baixo de acesso ao loteamento também há tráfego de veículo que 

causa transtorno. O vereador Márcio Andrade já houve vários requerimentos neste sentido, pois a população 

está reclamando, e que se não houver condições de fechar com tijolos que seja com alambrados, visto a 

quantidade usuários de drogas e consequentemente risco de roubo no local; 2 – Requer que o município crie 

um programa para firmar convênio com casas e clínicas de recuperação de dependentes químicos, visto o 

crescimento de cidadãos dependentes químicos no município. Relatou saber que o executivo e a assistência 

social estão buscando alternativas, tendo já havido a efetivação de algumas internações, além de ter tido 

informações de outros municípios em que vigoram estes convênios; 3 – Requer cópias de procedimentos 

licitatórios para verificação do legislativo, em razão de recebimento de denúncia de supostas irregularidades 

nesses procedimentos, a qual já foi debatida pelos vereadores no plenarinho. Após o plenário solicitou a 

confecção de oficio ao Sargento Ronaldo e demais  PMs, parabenizando-os pela coragem na autuação que 

culminou na prisão de dois indivíduos suspeitos que pretendiam cometer homicídio no ultimo final de 

semana na cidade. Em seguida o presidente informou que segundo o chefe de gabinete, está praticamente 

tudo acertado para o pagamento das bolsas de estudos em que a Câmara disponibilizará dez mil reais mensais 

á prefeitura que custeará o restante da despesa. Em aparte o vereador Márcio informou que já não são doze 

mil e quatrocentos reais e sim quinze mil reais, pois houve novas matrículas. Após o Plenário solicitou a 

confecção de ofício, parabenizando o executivo por acatar a proposta da Câmara, e continuar a pagar bolsas 



de estudos. O vereador Márcio Andrade disse que solicitaram junto da SETOP, com o Secretário Carlos 

Melles destinação de recursos governamentais o que foi feito por indicação de cento e cinquenta mil reais 

para a saúde, e cento e vinte mil reais para aquisição de patrulha rural. Comentou que apenas aguardam a 

aprovação do orçamento e ao final juntamente com os vereadores Adenilson, Jurubel, Gabriel e Wilson 

fez ofício ao executivo que informa sobre esta indicação. Falou sobre reunião para renovação do convênio 

com a COPASA, que vigorou por trinta anos, venceu em 2013, antes porem, a prefeita pediu prorrogação de 

prazo para renegociações para que não se renovasse automaticamente. Que o Presidente perguntou na 

reunião sobre o valor pago pelo consumo mínimo de água, informado que em todos os municípios que a 

copasa presta serviço o valor e o mesmo, pois há regulamentação estadual. Que a prefeita conseguiu alguns 

benefícios na negociação com a COPASA, levar água e mão de obra na construção de rede de esgoto no 

novo loteamento; avaliar possibilidade de construção de rede de esgoto no Sítio Rotatória, e construção de 

caixa elevatória na propriedade do Sr. José Leão. Que sobre projeto de saneamento será avaliado local 

apropriado longe do perímetro urbano, para causar menos impactos. Em seguida foi solicitado confecção de 

ofício do Plenário que parabeniza a Assistente Social, Silvania Reis e equipe técnica do projeto escola 

para pais e filhos pelo trabalho desenvolvido. Também comentou sobre a reunião de negociação com a 

COPASA, o vereador Jurubel que disse sobre o projeto de saneamento que tem os mesmos parâmetros em 

todo o país. Que sobre o saneamento ou o município adere junto á copasa ou por outras vias , como por 

exemplo junto á FUNASA o que já acontece. E que para renovação do convenio para tratamento de agua 

será enviado projeto de lei para discussão e que acha que será mais viável o município arcar com a ETA 

(Estação de Tratamento de Agua). Fez requerimento ao encarregado do pátio, solicitando limpeza de mata 

burro próximo à propriedade do Sr. Enio, no Bairro Córregos, visando atender reivindicação de cidadãos que 

reclamam que sem a limpeza gado não permanece no pasto e invadem a estrada. Após perguntou que horário 

aconteceria celebração ecumênica dia 01/03 em comemoração ao aniversário da cidade, respondido pelo 

vereador Evair que será de manhã na praça da matriz. Quanto a bolsa de estudos o vereador Jurubel disse 

que são 71 inscrições junto a assistência social para obterem 30% de bolsas de estudos. Parabenizou o 

município pela atitude. Após questionou se havia resposta ao requerimento de autoria do vereador Márcio 

que pede informações sobre leilão de bens da prefeitura que acontecerá. Respondido que não, fez 

requerimento ao executivo requerendo informações de quais equipamentos foram leiloados e os valores 

arrecadados com os mesmos, tendo o vereador Gabriel feito parte desta autoria. Em seguida o vereador 

Fernando Pereira agradeceu a Deus e manifestação ser favorável ao projeto de lei em pauta. O vereador 

Evair  Pereira parabenizou o secretário Carlos Melles por disponibilizar verba ao município. Após fez oficio 

aos deputados Cássio Soares e Renato Andrade agradecendo por destinação de verba de cem mil reais 

para a área da saúde. Assina o presente o ofício, os vereadores Fernando, Amaral e Ernane. O vereador Evair 

explicou que podem perder estas verbas, exceto a da patrulha rural, pois há uma ação judicial feita pela Sra. 



Eunice Maia referente ao mandato anterior na conclusão do PSF por falta de pagamento e se fizerem acordo 

talvez consigam receber estas verbas. Em seguida disse que há algum tempo fez requerimento pedindo 

informações sobre os procedimentos para a abertura da Rua Oliveiro Oliveres de Oliveira, que foram 

enviados pelo executivo, documentos, inclusive da medida de largura da rua. Falou que restam dúvidas 

acerca da legalidade da desapropriação amigável e verbal realizada à época, pois se tratava de filho na época 

prefeito, desapropriar o pai, e o engenheiro responsável ser primo do prefeito, e sobrinho do desapropriado. 

Que há dúvidas quanto à medida, pois, na resposta enviada trata-se de treze metros de desapropriação, 

porém, foram apresentadas três medidas diferentes de 12,15cm, 12,30cm, e 12,25cm, esclarecendo que esta 

medida foi feita pelo próprio engenheiro responsável pela desapropriação na época. Assim, foi feito 

requerimento dos vereadores Evair, Fernando, Amaral e Ernane requerendo que a procuradoria jurídica 

analise as respostas enviadas ao vereador Evair, e se houver irregularidades que sejam tomadas as medidas 

cabíveis quanto ao fato e se autorizado pelo Presidente buscará junto da assessoria desta Casa auxílio para 

entrar com ação judicial, enfatizando que traz nesta data, em plenário, denúncia desta irregularidade. Após o 

vereador Gabriel Queiroz agradeceu ao executivo pela negociação de concessão de bolsa de estudo e quanto 

a renovação de convênio com a COPASA opinou que deve ser negociada, e que este é o momento de 

cobrarem alguma coisa, visto que a cidade cresceu. Em aparte o vereador Márcio enfatizou que a renovação 

será por mais trinta anos e o vereador Jurubel informou que há contrapartida da COPASA de mão de obra na 

construção de rede de esgoto no novo loteamento, e a prefeitura arcará com a tubulação, assim como, toda 

tubulação de água que será por conta da COPASA, que também instalará caixa d’água no Sr. José Leão, e 

avaliar possibilidade de extensão da rede de esgoto no loteamento novo que sai para a propriedade do 

vereador Gabriel Queiroz, porém, não poderá ser vinculado ao projeto porque a COPASA não é detentora do 

sistema de tratamento de esgoto do município. Continuando o vereador Wilson Pereira parabenizou os 

organizadores do projeto escola para pais e filhos do qual também faz parte através da escolinha de futebol. 

Agradeceu também ao Presidente da Casa e a Prefeita pela negociação que tornou possível a continuidade da 

concessão de bolsa de estudos que beneficiará muitos alunos sendo uma vitória para o município, pois, os 

estudos são a única coisa que não pode ser tirado dos cidadãos. O vereador Ernane Moreira questionou ao 

Presidente se há informações sobre a documentação da APAFORT levada para BH, respondido que não há 

informações, se comprometendo trazê-las na próxima reunião. Em aparte o vereador Márcio relatou que a 

Sra. Silvia Borim informou que aguardam apenas aprovação do governo que será liberada de uma só vez os 

recursos da CONAB, e provavelmente esta liberação está próxima, pois têm até o mês de abril para tal. Em 

seguida em nome da Sra. Gilda o vereador Ernane agradeceu a todos pela ajuda no evento para contribuir 

com sua cirurgia. Após fez requerimento solicitando manutenção nos refletores do campo beira rio, pois há 

postes em que estes refletores estão apagados, solicita também poda de árvore que está prejudicando a 

iluminação do campo. O vereador Fernando disse que é responsável pela poda das árvores, porém está 



tirando férias na usina de reciclagem e assim que retornar fará esta poda. O vereador Ernane Dias fez 

também requerimento ao encarregado de serviços gerais solicitando cascalhamento da estrada da 

brabina, visto dificuldade na subida de kombis escolares que faz os alunos chegarem atrasados á escola. 

Disse que concorda com a renovação do convênio com a COPASA, pois, se passar para outra empresa será 

burocrático e o que foi proposto pelo município foi muito bom, pois, irá beneficiar muitas pessoas que 

desejam iniciar construção nos lotes. Após o vereador Márcio Andrade comentou de portaria que firma 

pacto em vários municípios para realização de cirurgias eletivas gratuitas e fez requerimento solicitando 

relação de pacientes que aguardando na fila por estas cirurgias, bem como, a especialidade e data de cadastro 

das mesmas. Comentou também sobre conversa com a prefeita de atrasos no envio de atos regulamentadores 

do executivo e duplicidade na numeração dos mesmos, e que enviou requerimento solicitando fossem 

regularizadas e ao final fez REQUERIMENTO que reitera esta regularização acompanhada de 

relatório das divergências. Solicitou fosse citado no oficio que justamente pelo não cumprimento da lei de 

comunicação de ato público ao legislativo em tempo hábil, é que se faz necessário novamente o envio de 

requerimento. Após informou de portaria de nº 02 que disciplina a alienação de bens inservíveis através de 

leilão público, e se a mesma tivesse sido enviada, provavelmente os vereadores teriam informações 

referentes ao leilão. Não havendo mais assuntos para o grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA:  

discussão e votação do Projeto de lei nº 14/13“Altera a redação do § 5º do art. 31 da lei 802 de 02/01/2006, 

que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores do município de 

Fortaleza de Minas e dá outras providências correlatas”, que recebeu a Emenda Modificativa nº 01/2014. O 

vereador Jurubel justificou que não participou da reunião das comissões, porém soube do presidente do 

IMPRESFORT que esta alteração é apenas para adequar nova data para repasse da prefeitura ao instituto, e 

por isso libera o projeto, tendo o vereador Márcio opinado no mesmo sentido. O Presidente colocou em 

votação a emenda que foi aprovada por unanimidade e após o projeto de lei foi colocado em primeira 

votação e aprovado por unanimidade. Depois de colocados em votação os requerimentos apresentados nesta 

reunião, aprovados por unanimidade. O Presidente convoca para primeira reunião ordinária do mês de 

março, a realizar-se no dia 06 (quinta-feira), às 19:00 horas, em virtude dos feriados de carnaval e quarta-

feira de cinzas. Antes de finalizar foi feito oficio dos vereadores Adenilson, Márcio, Jurubel, Gabriel e 

Wilson ao Secretário Carlos Melles agradecendo por ter indicado o município para recebimento de verba. 

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.   


