ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, realizada àsdezenove
horas do dia 14, 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, foiinformado pelo Presidente: 1 que se encontram na Câmara os balancetes da prefeitura dos meses 04, 05, 06 e 07/15; 2 –que
estavam sobre as mesas convites:da prefeitura de Alpinópolis para a Mesa Redonda com a Comissão
de Viação e Transportes para debater a situação da Rodovia BR 265, dia 18/09 às 13:30 horas na
Câmara Municipal, e do executivo para audiência pública sobre apresentação do Orçamento 2016, dia
29/09 às 19:00 horas no Clube da Melhor Idade; 3 - que foi solicitado pelo executivo, agendamento de
reunião com os vereadores para apresentar proposta de valores de cobranças de alvarás, para que
haja aprovação de projeto de lei para o ano de 2016; 4 – cópia de oficio da Chefe do Serviço de
Educação e Cultura, em agradecimento por reconhecimento dos vereadores ao seu trabalho.
Comunicou ao vereador Fernando que o requerimento de manutenção de estrada de acesso ao Sr.
Baiano, de autoria deste Presidente e do vereador, não foi expedido visto a manutenção ter sido
realizada antes do envio do mesmo. Após informou que foram apresentadas mais três intenções de
emprego pelas seguintes empresas: SERRAFORT – empregará dois funcionários; Jornal Correio
Mineiro – empregarátrês pessoas, uma direta e duas indiretas e; Limpax– irá empregar cinco pessoas.
Comunicou ainda que foi apresentado oficio do executivo para a retirada do projeto de lei nº 17/15 –
Cessão de lote à Cantina Sabor da Mamãe, e que foi feita alteração, para cessão do referido lote a igreja
assembleia de Deus – visão mundial. Após acordo, o Plenário decidiu por agendar reunião acima
solicitada pelo executivo, para o dia 16/09 às 18:00 horas no plenarinho. Tendo o Presidente
solicitado a participação do Sr. Balduino, servidor da área de tributos da prefeitura municipal. Em
seguida informou que ocorreu reunião na prefeitura no dia 10/09 para esclarecimentos de dúvidas da
servidora Leda Almeida e que serão enviados documentos à Câmara visando conclusão do assunto.
Instalado o GRANDE EXPEDIENTE:O cidadão Uberlai Severino, informou haver algo errado com a
pauta desta reunião, visto que não foi mencionado o nome de sua empresa e quantos funcionários irá
empregar. Que esteve na prefeitura e fez o necessário para que o projeto de lei entrasse nesta pauta.
Esclarecido pelo PRESIDENTEque soube da vinda à Câmara deste cidadão, que as dúvidas foram
esclarecidas por funcionários da Casa, e que a apresentação do projeto de lei se faz via
prefeitura/câmara, conforme os outros,que por enquanto o da referida empresa não chegou à Câmara
e assim que isso ocorrer, entrará em trâmite.Após o VEREADOR ADENILSON QUEIROZsugeriu o
envio dos seguintes ofícios em nome do Plenário: 1 – Parabenizando a Sra. Rosa Marcelino e
demais colaboradores pela realização de evento em prol da cidadã que necessita passar por
cirurgia. Lembrado pelo Presidente que a questão é nobre e que quando se fala de saúde a população
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se une; 2 –Parabenizando a Sra. Edna Aranha por realização de evento para arrecadar fundos e
custear cirurgia de seu filho. Após o vereador fez requerimento a Secretária de Saúde
requerendo informações sobre o horário e dias de atendimento do laboratório.Em seguida o
VEREADOR WILSON PEREIRArelatou que será favorável aos projetos que apresentaram intenções de
empregos no município e contrário aos demais, tendo em vista, a falta das referidas intenções.
OVEREADOR ERNANE DIASlembrou que junto dos colegas Evair e Adenilson, ficou responsável por
procurar as empresas que não haviam apresentado intenções de empregos. Que vão votar os projetos
em trâmite visando finalizar esta questão, pois, estão na Câmara há tempos. Quanto à reunião
realizada na prefeitura para esclarecimentos de questionamentos da servidora Leda, disse que o Sr.
Joel Constantino responsável pelo departamento pessoal, apresentou diversos documentos, se
comprometendo de expedir documentação à esta Casa, e que naquele momento aparentemente não
havia nenhuma irregularidade, lembrando sempre que o papel dos vereadores é fiscalizar.Em seguida
o vereador Ernane fez ofício ao Sr. Donizete Torres parabenizando por seu trabalho frente aos
eventos realizados no município, ajudando a comunidade. Após oVEREADOR EVAIR
PEREIRA:Informou queo projeto citado pelo cidadão Uberlainão foi enviado porque a prefeitura está
aguardando votação da Câmara, pois, aquelas empresas que não apresentaram intenção de emprego
não serão beneficiadas, daí haverá terreno disponível para ceder a referida empresa e à outras que
tiverem interesse.Após relatou que em reunião anterior houve comentários sobre servidores que
estariam recebendo gratificação e por isso, gostaria de requerer do executivo, relação de
servidores que receberam gratificação no período de 2009/2012.Em seguida se lembrou de
solicitação de sua autoria ao Presidente, referente ao processo licitatório de obra de reforma da
Câmara Municipal e informou que as cópias de dois dos documentos não ficaram legíveis, sendo eles, o
contrato do engenheiro e o recebimento final da obra,pois, de acordo com o objeto da licitação,
primeiramente é feito o recebimento parcial da mesma e após três meses, deve ocorrer o recebimento
final com as assinaturas de todos os responsáveis, mas, este documento não consta nas cópias
entregues ao vereador. Relatou ainda, que de acordo com o referido objeto, a empresa prestadora de
serviço fica responsável durante cinco anos pelo serviço prestado, caso ocorra algum dano, não dure
ou não tenha ficado de acordo com o solicitado. Que a empresa deve voltar a esta Casa para fazer
reparo no corrimão do Plenário que se encontra quebrado, visto constar no processo que onde
necessitar de reparos e houver ferrugens, o serviço deverá ser refeito. Disse que na entrada do prédio
existe uma parte da parede que bastava rebocar e passar a massa corrida, mas este serviço foi deixado
para trás ficando muito visível, além da fachada estar muito manchada. Tendo sido feito
requerimento dos vereadores Evair e Fernando ao Presidente da Câmara, para que seja
solicitado à empresa que sejam refeitos tais trabalhos.O vereador Evair requereu ainda do
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Presidente, cópias dos balancetes contábeis da Câmara dos meses 05, 06, 07 e 08/15.Em seguida
informou ter feito pesquisa no Ministério Público de Jacuí, e verificou que o mesmo entrou com
açãocontra o gestor anterior, tendo em vista, ter deixado um milhão, trezentos e sessenta e dois mil
reais que foram deixados em restos a pagar, e ainda, valores em torno cem mil reaisque foram
deixados sem empenho. Parabenizou a atuação do Ministério Público tendo em vista tomada de
atitude. Após foi feito ofício dos vereadores Evair e Fernando aos Srs. João e Raí, cantores que
elevam o nome de Fortaleza quando se apresentam em outros locais, parabenizando - os pela
força, dedicação e batalha que enfrentam, além do gesto feito pelos artistas recentemente
quando doaram um show à Sra. Rosa para realização de evento beneficente .Lembrando que
estão desempenhando muito bem o papel de cantores.Após o vereador Evair fez ofícios aos
servidores Ruth Horta, Itamar Neto e Edina Andrade parabenizando - os pelos excelentes
trabalhosprestados no município, pois, é visível que todos trabalham e se dedicam. Parabenizou
o colega Amaral pela doaçãode uniformes escolares aos alunos do Chapadão, einformou ter recebido
resposta de ofício da Votorantim Metais, a qual insiste em dizer que as consultorias ocorreram e vão
continuar ocorrendo, e esta resposta é lamentável. Em seguida o VEREADORFERNANDO
PEREIRAagradeceu a Deus por esta reunião, cumprimentou os presentes edisse que irá aguardar
votação dos projetos.O VEREADOR GABRIEL QUEIROZinformou serfavorável com os projetos que
apresentaram propostas de empregos, pois, manifestaram interesse. Após fez requerimento ao
executivo para informações dos motivos de estar sendo cobrado IPTU dos moradores do
loteamento Sítio Rotatória. Justificou que foi procurado por morador do local o qual não está
entendendo o motivo da cobrança, pois, a implantação de energia e a ligação de águaforam pagas pelos
próprios moradores.O vereador Adenilson Queiroz solicitou fazer parte do requerimento tendo
em vista ter sido procurado pelo mesmo motivo.Em seguida o vereador Gabriel fez
requerimento ao executivo para que solicite ao engenheiro do município faça contato com a
empresa responsável pela energia elétrica da cidade, para que seja feita poda de árvores
frutíferas em sua propriedade, na Rua Auristela Vasconcelos Horta, as quais estão
ultrapassando a altura dos fios elétricos. Caso seja de responsabilidade do proprietário a
referida poda, requer seja informado. Relatou que diversas crianças sobem nestas árvores e tem
observado o perigo da situação, visto os fios de energia entrelaçados às árvores. Informado pelo
vereador Fernando que o engenheiro possui login direto com a empresa que num prazo de quarenta e
oito horas responde já com a realização do serviço caso seja de sua responsabilidade. Após o
VEREADOR JURUBEL REISrelatou que serão votados em segundo turno vários projetos. Quanto ao
projeto de cessão de lote para a igreja assembleia de Deus, disse que haviam erros e foram corrigidos,
e será discutido a partir de agora.Concordou com a opinião do colega Wilson, pois, os proprietários das
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empresas no mínimo tinham que demonstrar interesse em receber o lote. Após informou que várias
ruas da cidade estão muito escuras. Fez requerimento ao executivo para que seja feito os contatos
necessáriospara a manutenção necessária. Faz parte deste requerimento overeador Fernando,
o qual disse quejá acompanhou o trabalho da empresa quando esteve fazendo manutenção na cidade e
que as lâmpadas estão sendo quebradas. O vereador Jurubel disse que estas situações sãode segurança
pública e organização da cidade. Lembrou que a CEMIG passou a responsabilidade de iluminação para
os municípios, os quais fizeram convênio com outra empresa, e que alguém deve ser responsabilizado
pelo fato, o que não pode é a cidade ficar no escuro. Solicitou ao vereador e servidor Fernando Pereira
fosse feita a poda de árvore próxima da igreja do Bom Jesus. Relatou que nos últimos dias ocorreram
ventos fortes e o morador próximo informou que a árvore quase foi arrancada. O vereador Fernando
informou que está terminando a etapa de vacinação antirrábica, e após serão feitas podas das árvores
dos campos, depois solicitará liberação de seu chefe para o serviço solicitado pelo colega. Não havendo
mais assuntos a serem discutidos no grande expediente passou-se a ORDEMDO DIA com a seguinte
pauta: Votação em segundo turno dos projetos de lei nº 03, 04, 07, 08, 09, 12, 14 e 16/15 “Dispõemsobre a concessão de uso de terrenourbano para o desenvolvimento de atividadesindustriais
e dáoutrasprovidências”, respectivamenteàsempresas: Marcelo Silva Coimbra –ME; Auto Peças 3 N;
Construtora e Pinturas Cruzeiro do Sul – LTDA/ME; Agropecuária e Pet Shop Nossa Sra. do Rosário;
José Pedro Ribeiro; Edivaldo José da Silva; São Sebastião Locação; Construtora São Pedro de Fortaleza
– LTDA. Aprovadosporunanimidadeemsegundavotação.Votaçãoemprimeiroturno dos projetos de leinº
01, 10 e 13/15 - “Dispõemsobre a concessão de uso de terrenourbano para o desenvolvimento de
atividadesindustriais e dáoutrasprovidências”, respectivamenteàsempresas: SERRAFORT, Jornal
Portal Fortaleza de Minas, e Limpax.Aprovados por unanimidade em primeiravotação.Foram também
colocados em primeira votação os projetos nº 06, 15 e 18/15 no mesmo sentido, porém, as empresas
“Bicicletaria do Manoel, Depósito Avenida e Maria Elisa de Miranda, respectivamente, não
apresentaram as intenções de empregos solicitadas pelos vereadores, tendo os referidos projetos sido
rejeitados por unanimidade. Votação os requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por
unanimidade.Antes de encerrar o PRESIDENTE fez requerimento ao executivo requerendoa
relação de servidores que receberam gratificação no período de 2013 a presente data.Quanto ao
requerimento do colega Evair sobre reforma da Câmara, o Presidente disse que em sua opinião seria
formada comissão para avaliar a questão, mas, vai se reunir comassessor jurídico, analisar o que é
correto para após responder. O Presidente convocapara a terceira reunião ordinária do mês de
setembro, 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 depois de verificada e aprovada será assinada pelos vereadores
presentes.
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