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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, realizada às dezenove 

horas do dia oito, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, cento e sete, centro, Fortaleza 

de Minas. Feita a chamada estavam todos os vereadores presentes. Após verificação, a ata da reunião 

anterior foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a 

seguinte pauta: Leitura dos Projetos de Lei nºs 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25/14 que “Dispõem 

sobre cessão de uso de terreno urbano para o desenvolvimento de atividades industriais e dá outras 

providências”. Na sequência foi instalado o GRANDE EXPEDIENTE. O Presidente informou que não 

foram repassadas cópias destes projetos, visto problema na copiadora, as quais assim que possível 

estarão disponibilizadas. Questionou às comissões sobre o andamento dos projetos de lei nºs 07, 13,14 

e 15 em trâmite, e informou que iria elaborar requerimento ao Sr. José Andradinho para 

esclarecimento de comentário de que alguns ou todos os vereadores não queriam mais que fosse 

transportado o grupo da terceira idade, que o cidadão estaria presente para esclarecimentos, e por 

algum motivo não foi possível, mas terá oportunidade na próxima reunião para falar do assunto. O 

vereador Evair questionou se o Sr. José Andradinho sabe o nome da pessoa que fez o comentário, que 

isso é de competência do executivo, que a prefeita informou ao Sr. José Andradinho que talvez este 

transporte seria feito uma vez por mês, e que esta iniciativa partiu do executivo, e o cidadão sabe 

disso faz tempo, respondido pelo Presidente que o Sr. José falou isso no microfone durante evento no 

Clube da Melhor Idade. O vereador Ernane informou que de acordo com o Sr. José houve mal 

entendido, pois, apenas comentou que a prefeita teria reunião com os vereadores e entenderam que 

os vereadores não queriam o transporte. Após o Presidente comentou resposta de requerimento em 

que a secretária de saúde relata que não estão faltando medicamentos na policlínica municipal. 

Enfatizado pelo Presidente que reclamação existe, que inclusive foi postada em redes sociais, e que 

para saber a real situação, irá procurar a secretaria de saúde. Em seguida o vereador Márcio Andrade 

lembrou que haviam acertado agendamento de reunião para esclarecer divergências do projeto de lei 

de criação de diárias, tendo questionado ao vereador Evair se o mesmo irá tentar novamente o 

agendamento, pois, esta reunião é necessária por haver divergências em alguns artigos do projeto, por 

isso devem discutir e saber se foi erro ou se há entendimento diferente. Respondido pelo vereador 

Evair que gostaria que esta reunião fosse agendada pela secretária da Câmara. Tendo o Presidente 

solicitado o agendamento da mesma e que após todos os vereadores sejam comunicados. Sobre os 

demais projetos o vereador Márcio disse que as comissões precisam se reunir para discutir, e solicitou 

ao assessor jurídico que avaliasse a situação para dar entendimento de como pode ser feita a 

concessão das diárias. Em seguida questionou se há informações sobre o fim da reforma do trator azul 

da prefeitura, o Presidente respondeu que esteve no pátio e foi informado que o trator estava 
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funcionando, mas, não sabe se está pronto para trabalhar na zona rural. O vereador Márcio disse que 

há alguns dias foi informado pelo Sr. Itamar que estava faltando uma peça para que o mesmo 

funcionasse. Tendo o vereador feito requerimento ao executivo visando agilidade na 

manutenção deste veículo para atender a população, tendo em vista o início do período das 

arações.  Comentou ainda sobre veículo recebido pelo município e que isso foi possível devido acordo 

entre o deputado Antonio Carlos e a prefeitura, que seria enviado recurso, e a prefeita faria a cessão 

de uso do veículo para uma associação que até então seria a ADESFORT, porém, soube que o veículo 

irá para a APAFORT, e existem ainda outros comentários que será repassado à CENTRALFORT, e que 

tem informações que o mesmo chegou há mais de quarenta dias visando atender as associações. 

Tendo sido feito requerimento dos vereadores Márcio, Adenílson, Wilson e Jurubel ao 

executivo para que legalize a situação e assim que possível faça a doação do veículo a quem de 

direito, para que possa servir à população a qual necessita do mesmo. Requer ainda, 

informações de quais associações serão beneficiadas com o uso deste veículo e de que forma 

serão atendidas. Em seguida o vereador Jurubel disse que estão aguardando reunião para trabalhar 

o projeto das diárias. Quanto aos demais projetos disse que precisam discutir porque foram 

distribuídos recentemente. Sobre os projetos em pauta disse que todos sabem da importância do 

distrito industrial, pois, irá trazer emprego e renda para a cidade, mas, devem aguardar para ser feita 

análise. Informou que o veículo foi doado ao município por um deputado e existi conversa prévia de 

que este carro seria repassado através de cessão de uso à ADESFORT, a qual faria a gestão do mesmo, 

atendendo todas as associações do município sem custo nenhum para a prefeitura. Disse que isto é 

importante, e que lhe causou grande estranheza quando escutou que o veiculo iria para outra 

associação, não que esta não mereça, mesmo porque seria atendida se o carro estivesse com a 

ADESFORT. Quanto a questão da aração e falta de chuva, disse que a situação está difícil, que há 

produtores que já estão vendendo o gado e indo para a cidade por falta de água, inclusive potável. Que 

conversou com funcionários da COPASA, que relataram que existe grande cuidado com a questão da 

água, mas, não quer dizer que haverá racionamento, mesmo assim, devem tomar muito cuidado com o 

desperdício. Após comentou que no último dia 05/10 ocorreram às eleições, que esta região teve 

diversos deputados eleitos, o que nunca ocorreu antes. Parabenizou os eleitos especialmente o Sr. 

Rodrigo Pacheco eleito deputado federal e o Sr. Antonio Carlos Arantes reeleito deputado estadual, 

citando também os nomes dos outros candidatos a deputado eleitos. Comentou ainda, do candidato 

Renato Andrade que teve ótima votação na região ficando com suplente, e que todos de seu partido 

tem grande expectativa de que o candidato ocupe uma cadeira na Assembleia. Após acordo foi feito 

oficio do Plenário a todos os deputados eleitos na região, parabenizando-os pela conquista. 
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Continuando foi feito ofício dos vereadores Jurubel, Wilson, Gabriel, Adenílson e Márcio à Rádio 

Vida de Passos cumprimentando – a pela excelente cobertura das eleições, pois, passou 

informações dos candidatos de toda região. Em seguida o vereador Fernando Pereira 

cumprimentou os presentes, agradeceu a Deus por esta reunião e disse que o veículo recebido será 

cedido para a CENTRALFORT que é a Central das Associações, e que acredita que as associações que 

estiverem em dia com suas documentações serão atendidas, inclusive a ASSOCIART. Relatou que este 

veículo não foi doado por deputado, o qual apenas fez o pedido, mas, não saiu do bolso do mesmo, que 

isso deve ficar claro à população, e que na verdade o veículo recebido foi através da secretaria de 

agricultura. Dito pelo vereador Jurubel que a doação foi por intermédio do deputado Antonio Carlos, 

da mesma forma que quando a prefeitura doa ou cede algo, para alguma pessoa, não significa que foi a 

prefeita que deu e sim o município, mas, quem é a representante do município é a prefeita, e então, 

basta controlar a situação e parar de falar que deputado deu caminhão, máquina, trator, etc., pois, isso 

também não saiu do bolso dele, conforme dito pelo colega Fernando. Respondido pelo vereador 

Fernando que nestes casos o deputado deu apoio.  Após o vereador Evair Pereira disse que quanto às 

diárias, seria importante a reunião para esclarecer as pendências. Sobre o financiamento junto ao 

BNDES para reforma administrativa, entende que o projeto pode ser votado, uma vez que as dúvidas 

foram esclarecidas. Em seguida fez requerimento ao executivo sugerindo que quando do 

empréstimo de todos os locais de propriedade da prefeitura à cidadãos ou entidades, seja 

assinado termo de responsabilidade para que os mesmos se responsabilizem pelo local e pelas 

pessoas que ali frequentam, visando formalizar a situação, pois, caso ocorra algo grave, o 

município não tenha que arcar com as responsabilidades, visto o evento não ser promovido 

pelo mesmo. Sobre o recebimento de veiculo, disse que a doação foi feita pela secretaria de 

agricultura, e deve então servir ao referido setor. Relatou que a ADESFORT dá apoio aos agricultores, 

mas o veiculo tem que ficar com uma associação que realmente trabalha com a terra. Que em sua 

opinião se o carro for entregue a CENTRALFORT, a mesma não deve ser responsável pelo veiculo, mas, 

sim de imediato repassá-lo para uma associação agrícola.  Após o vereador Gabriel Queiroz 

questionou ao colega Evair sobre manutenção de máquina carregadeira, respondido que será 

concertada pela garantia da empresa que vendeu a peça, que houve demora porque a empresa quis 

saber que tipo de falha houve, porém, chegaram a acordo e a empresa irá fornecer nova bomba 

injetora, e por estes dias a máquina ficará pronta. Em seguida o vereador Wilson Pereira disse 

entender que os projetos devem permanecer com as comissões, concordando o vereador Ernane Dias 

relatou que vão resolver o melhor para o município. O vereador Wilson fez oficio ao executivo 

agradecendo pela manutenção de mata burro na propriedade do Sr. Gabriel Proença. Fez 
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também requerimento para informações dos critérios utilizados para doação de quatro lotes 

no mandato atual. No uso da palavra o vereador Ernane Dias comentou que existe também a 

ASSOCIART que tem gastos para levar sua produção até São Paulo, e o veículo recebido servirá para a 

mesma. Fez ofício ao Sargento Ronaldo parabenizando-o pela iniciativa de realização de 

exposição de carros antigos durante a semana nacional do trânsito. Fez também requerimento 

ao executivo para limpeza do Córrego Quim Brito. Após o Presidente relatou não concordar que o 

veículo deve servir apenas a agricultura para que haja desenvolvimento social na cidade, visto a 

situação crítica que se encontram as outras associações. Quanto a ASSOCIART disse que é o mesmo 

que leva a produção à São Paulo, que recebe setecentos e cinquenta reais por mês, porém, seria 

interessante incluir esta viagem para o veículo recebido pelo município, o que não irá interferir em 

nada. Lembrado pelo vereador Jurubel que a ASSOCIART gera emprego e renda para várias pessoas e 

se diminuírem esta despesa a renda das associadas será maior. Respondido pelo vereador Evair que 

quando a verba vem para o setor de agricultura, é obrigatoriedade que este veículo seja usado na 

agricultura e se for para outro setor e houver denúncia, o executivo irá responder, e que o correto 

seria buscar verba que venha direto para a ASSOCIART. O vereador Márcio disse entender, mas, 

concorda com o Presidente, pois, o fato de veículos de um setor atender outro ocorre desde mandatos 

anteriores, e o que for a benefício do povo, dificilmente será denunciado. Que se a prefeita não quiser 

correr o risco que então através de projeto de lei destine veículo para o transporte, como por exemplo, 

o veículo da assistência social. Respondido pelo vereador Evair que a denúncia não é o problema, mas 

sim que àquele que tiver de posse do veículo venha a responder futuramente. Em aparte o vereador 

Fernando informou que há alguns dias o Sr. Antonio Belmiro fez a limpeza total do Córrego Quim 

Brito, tirando os entulhos. Em seguida o Presidente questionou ao Sr. Luiz Rogério presente na 

reunião se o mesmo conseguiu transporte até Belo Horizonte para consulta médica, respondido que 

não, o Presidente explicou que foi agendada consulta de cirurgia para o cidadão em 09/10, a qual está 

sendo aguardada há algum tempo. O vereador Fernando relatou que de acordo com o Sr. Luiz Rogerio 

esta consulta seria promessa de um deputado, que o Presidente iria à policlínica para levar a 

documentação do mesmo e conseguir o transporte, e ainda, que se tivesse sido agendada com 

antecedência talvez conseguissem, respondido que o próprio cidadão procurou a secretaria de saúde 

sendo informado que não seria possível e que é pelo SUS. O vereador Wilson questionou o horário da 

consulta, e relatou que se o cidadão conseguir ir de ônibus, o mesmo consegue transporte que o 

busque na rodoviária e o leve ao hospital, respondido que seria as oito horas da manhã e que não 

consegue ir de ônibus por questões financeiras. O vereador Fernando informou ter conhecimento do 

problema do Sr. Luiz Rogerio, que ele precisa desta cirurgia há muito tempo, que já tentou ajudá-lo, 
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não através de deputados, mas na secretaria de saúde e com a prefeita, da mesma maneira que faz 

para diversas pessoas, apenas acha que se tivessem agendado com antecedência, o município com 

certeza levaria o cidadão. Após o Presidente questionou ao vereador Amaral sobre realização de festa 

das crianças na Escola José Dias, visto questionamento recebido. Respondido que a festa será na 

escola no dia 11/10, tendo o vereador Amaral questionado se já houve denúncia, respondido que não. 

O vereador Jurubel questionou se a festa será feita pela prefeitura e se os vereadores estão 

convidados, respondido que a festa está sendo feita pelo patrão do vereador Amaral, será a doação 

para as crianças e por isso pediu o espaço da escola. Após o vereador Márcio comentou que está 

recebendo reclamações, pois, foram retirados alguns tambores de lixo da cidade. Tendo sido feito 

requerimento dos vereadores Márcio e Jurubel requerendo sejam recolocados estes tambores, 

mas, se os mesmos foram retirados por algum motivo, que os vereadores sejam informados 

visando ter ciência do que está acontecendo. Lembrado pelo vereador Jurubel que há alguns dias 

fez requerimento solicitando fossem recolocados estes tambores, porém, houve comentários que o 

mesmo havia solicitado a retirada destes tambores o que não procede. Disse que os tambores fazem 

falta na cidade, que são de suma importância porque ninguém vai ficar com o lixo dentro de casa até o 

dia da coleta. Em seguida o vereador Evair fez oficio ao Sargento Ronaldo solicitando se possível 

seja feito patrulhamento durante as madrugadas em toda cidade, uma vez que o 

patrulhamento está sendo direcionado ao Banco Bradesco e o Supermercado Zé Maria que são 

empresas particulares, com isso a patrulha rotineira não está sendo feita. Disse que tem 

recebido diversas reclamações sobre o fato, e que apesar de saber que o comando do policiamento é 

do Sargento, como homem público, faz a solicitação para que seja feito patrulhamento na cidade da 

mesma forma que é feito nestes locais particulares. Por sugestão do vereador Fernando, solicita 

seja estendido o patrulhamento para a zona rural do município, pois, tem ouvido comentários de 

que há tempos os moradores da zona rural não veem a viatura. Relatou que foi questionado por 

fazendeiros de vários bairros rurais, que solicitaram fosse feita patrulha rural pelo menos duas vezes 

por semana. Após o Presidente cedeu a palavra ao Sr. Alex Souza, presidente da ADESFORT,  o qual 

disse que além da  ADESFORT representa mais algumas entidades, e que gostaria fosse verificada a 

forma de doação ou cessão de uso do veículo fiorino. Disse que concorda que o veículo veio para a 

agricultura e tem que ser usado neste setor, porém, um dos pilares da ADESFORT é agricultura, tanto 

que apoia e podem receber verbas para desenvolver projetos nesta área. Relatou que se a questão é 

ter vinculo rural, porque não doar para entidades como a APROFORT e APAFORT? Questionou qual o 

critério usado para doar ou ceder o veículo para certa entidade. Disse que quando teve certeza que o 

veiculo viria para o município, junto do vereador Jurubel, procurou a prefeita, pois, o veículo seria 
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cedido a ADESFORT para desenvolvimento da parte agrícola e se precisasse daria suporte a outras 

entidades. O vereador Jurubel enfatizou que era sabido que este veículo viria pela secretaria de 

agricultura, que a ADESFORT seria a gestora do mesmo, dando suporte para todas as associações, sem 

nenhum custo para a prefeitura. Lembrando que se repassado a qualquer outra associação, o encargo 

será maior para a prefeitura. Ao final foi feito requerimento do Plenário ao executivo requerendo 

informações dos critérios usados para repassar veículo recebido pelo município à 

CENTRALFORT.  Quanto ao fato do veículo estar direcionado á ADESFORT, o vereador Fernando 

disse que foi feito projeto pela CENTRALFORT para que o mesmo pudesse vir para o município. Dito 

pelo vereador Márcio que foi feito acordo verbal entre a prefeita e o deputado, por intermédio de 

algumas pessoas, que este veículo seria destinado a ADESFORT, porém, o mesmo não sabe informar o 

trâmite usado pela prefeitura. O vereador Fernando relatou que da mesma forma que a ADESFORT 

tem competência para gerenciar o veículo, a CENTRALFORT também tem, e acredita que não haverá 

perseguição de associações, e sim irá beneficiar aquelas que estiverem aptas. Ao final o Presidente 

demonstrou descontentamento porque gostaria fosse estendido o uso do veículo a ASSOCIART. 

Lembrado pelo vereador Fernando que o deputado Antonio Carlos estava de acordo em ceder o 

veículo para a CENTRALFORT, pois, existe assinatura do mesmo. Dito pelo Presidente que não 

questiona qual associação, apenas queria que deixasse de onerar a ASSOCIART. O vereador Márcio 

disse que devem parar com picuinhas para que o município vá para frente. Dito pelo colega Wilson 

que nunca ouviu falar que houvessem várias entidades legalizadas, e que fosse direcionado beneficio 

apenas para uma, e que o veículo deve atender a todas as entidades. Após passou-se a ORDEM DO DIA. 

Votação dos requerimentos apresentados, sendo todos aprovados. Antes de encerrar o vereador 

Amaral convidou os demais vereadores para participarem da festa das crianças no dia 11/10 ás 

dezesseis horas, na Escola José Dias. O Presidente convoca para a segunda reunião ordinária de 

outubro, a realizar - se no dia treze 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. 


