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

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

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

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

seguinte pauta: Leitura do Projeto de Lei nº 12/14 que “Dispõe sobre o Plano de custeio do IMPRESFORT e 

dá outras providências correlatas”; Distribuídas as seguintes cópias: Convites: da farmácia de Minas – Unidade 

Fortaleza de Minas para oficina de reestruturação Farmacêutica; apresentação do programa de educação 

empreendedora no ensino fundamental I e II; da ADESFORT para inauguração do viveiro de mudas do 

projeto de olho no futuro; da associação cantinho da amizade para participação em desfile; e respostas de 

ofícios e requerimentos. O Presidente informa que precisa indicar dois vereadores para participar da comissão 

de avaliação da planta de valores genérica, referente ao ITBI e IPTU do município. Questionou quais dos 

colegas da comissão de finanças e orçamento gostariam de participar.  O vereador Márcio Andrade disse que 

não necessariamente os indicados devem ser desta comissão, que pode ser qualquer vereador, visto que será 

discutido também sobre construção, etc. E que gostaria de ficar fora por ter tido divergências quanto ao 

agendamento de reunião pelo executivo e não ser informado com antecedência, e prefere evitar problemas. O 

vereador Fernando informou que há outras comissões que também podem participar desta indicação, e que 

seu tempo é pouco, tendo o vereador Gabriel concordado com os colegas. Assim, o Presidente indicou os 

vereadores Jurubel Reis e Evair Pereira para fazerem parte da referida comissão. Após foi instalado o 

GRANDE EXPEDIENTE. O Presidente informou ter recebido reclamações sobre o aparelho de raio x que 

está quebrado, que esteve conversando com a secretária de saúde, a qual informou que enviaria documento à 

Câmara para que os vereadores também pudessem levar o problema à Votorantim, visto ter sido a empresa 

que doou o aparelho ao município, e praticamente não está funcionando. Informado pelo vereador Fernando 

Pereira que também recebeu reclamação e buscou informações tendo sido informado que até dia 19/08 a peça 

seria trocada. Tendo sido feito requerimento do Plenário à secretaria de saúde, para informações sobre 

equipamento de raio-x, que se necessário seja trocado visto ter apresentado defeito diversas vezes desde o seu 

recebimento. Em seguida o Presidente disse ter sido questionado sobre doação de óleo diesel pelos produtores 

para prestação de serviços das máquinas e trator da prefeitura, tendo feito requerimento ao Sr. Itamar para 

informações de como está sendo feita esta cobrança, pois, necessitam de respaldo para responder à população. 

Disse ter recebido reclamação de que ele e o colega Márcio teriam pedido para que fosse cobrado este óleo dos 

produtores, porém, não quer que seja cobrado de ninguém, ou se cobrar, que seja de todos. Em seguida o 

vereador Márcio Andrade sugeriu fosse feito requerimento do Plenário ao executivo para formalizar a maneira 

de solicitar e de cobrar este óleo dos produtores, seja através de tabela ou outra forma, justamente para não 

causar falatórios indevidos, pois, recebem reclamações de que alguns produtores não estão pagando, e 

formalizando fica fácil para comprovar e controlar a situação, pois, como é feito atualmente deixa a desejar. 
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Relatou não ser contra fazer estes serviços, mas, se cobrar de um, tem que cobrar de todos, e formalizar a 

questão é a maneira mais fácil e prática. Sugerido pelo vereador Evair que fossem enviadas também sugestões 

de como deveria ser formalizada a questão, como por exemplo, litro/hora/máquina. O vereador Márcio disse 

que discorda que esta sugestão saia da Câmara, pois, quem vai dizer quanto a máquina gasta é o chefe do setor, 

que não dá para sugerir valor sem ter conhecimento do que é gasto. Quanto ao fato dos produtores levarem o 

óleo em galão para abastecer a máquina no local de trabalho, o vereador Fernando disse que às vezes pode 

ocorrer problemas na bomba devido sujeira do galão, e o correto seria abastecer no posto de combustível, 

porém, não sabe os trâmites legais para isso. Dito pelo vereador Evair que deveriam enviar o requerimento 

com sugestões porque quando o projeto chegar a câmara não necessitará de discussão. Após acordo, os 

vereadores, decidiram expedir o requerimento ao executivo conforme solicitado pelo vereador Márcio, 

enfatizando que estão a disposição para discutir o assunto. O vereador Ernane sugeriu fosse elaborada lista de 

atendimento visando seguir ordem de solicitação dos serviços, pois, às vezes atendem cidadão que solicitou 

por último e depois o que solicitou primeiro, o que é injusto. Dito pelo vereador Márcio que o que acontece é 

que independente da sequência se houver mais de uma solicitação em determinado bairro, irão atendê-las 

primeiro porque se tiverem que deslocar com a máquina para atender em bairro diferente e depois voltar, fica 

complicado, que deve haver controle, mas não tão rigoroso com a questão de local, e que deve ser feito 

controle de quem solicitou primeiro por bairro, pois, assim a máquina não ficará andando a toa. Sobre o 

projeto do SAMU disse que devem analisar, pois, tudo que é para a saúde é bem vindo. Disse ter tido 

informação de que será construído distrito industrial no município, e solicitou do executivo através de 

requerimento cópia do projeto deste distrito se existir, com informações de como será a delimitação dos lotes, 

os critérios para doação, quantas ruas existirão, se haverá vagas para empresas de fora e como vai funcionar, 

pois, a população questiona e não há explicação.  Participaram deste requerimento os vereadores Gabriel e 

Ernane. Quanto ao projeto sobre as diárias, disse que é entendimento da assessoria jurídica que falta o impacto 

orçamentário, e assim que chegar devem se reunir para discutir. Em seguida o vereador Jurubel Reis disse que 

os projetos que não foram liberados devem ser melhor avaliados, visto comentários que ele e o colega Márcio 

foram contrários ao projeto do SAMU, mas, conforme costume houve explicação do projeto e o vereador fez 

questionamentos e em momento algum disse ser contra, e não acha certo votar sem questionar o que terá de 

beneficio à população. Falou de oficio sobre a diminuição do repasse da Câmara, que não sabe qual a 

fundamentação básica para que haja a diminuição, e se for dentro da legalidade tudo bem, mas, que este 

repasse funciona como uma poupança da prefeitura para o fim do ano. Sobre problema do raio x  disse que 

devem verificar, pois, o equipamento é novo, o orçamento de tudo foi feito pela Votorantim e desde a época 

que o aparelho foi entregue ao município, vem dando problemas apesar de ser novo, e que a situação fica 

complicada até para a Sra. Édina, visto não ter sido ela que adquiriu o equipamento. O Presidente disse que 

sugeriu à Sra. Edina fosse feita troca do aparelho ao invés da peça, já que o aparelho é novo, mas segundo ela, 
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foi feito contato com o fabricante que a tratou com descaso, informando que não havia vendido nada à 

mesma. Tendo sido proposto a Sra. Edina de procurar a Votorantim para resolver a questão, visto ter sido a 

mesma que adquiriu a máquina. O vereador Wilson Pereira questionou se este aparelho tem nota fiscal e 

garantia, respondido que sim e que deveriam pedir a nota fiscal para ver de que forma foi comprado. Em 

seguida o vereador Jurubel lembrou que em reunião anterior na presença da prefeita foi discutido sobre o 

clube municipal, e que está feliz, pois, recebeu convite de evento que ocorrerá no local, que a academia deveria 

voltar a funcionar o quanto antes para atender a população. Que no dia 15/08 iria ocorrer reunião na 

prefeitura para falar de doação ou repasse do clube para alguma associação, porém, a reunião não ocorreu 

devido problemas de saúde do procurador jurídico, que gostaria de saber de que forma será repassado o local e 

para qual associação, pois, ficou sabendo destas informações na rua, e não está havendo sintonia entre 

executivo e legislativo, e ainda, que o verão está próximo e devem pensar também na liberação das piscinas, 

pois, o local ficou bem arrumado. Lembrado pelo vereador Márcio que a legislação fala que a única entidade 

que pode firmar termo de parceria é a que possui OSCIP, e para associações deve ser feita licitação. Disse 

achar correto que alguém tome conta do clube, porém, devem ser estabelecidos limites para que não haja 

abusos. Após o vereador Fernando Pereira cumprimentou todos, agradeceu a Deus por esta reunião, e 

lembrou de reunião agendada na SETOP para 12/08, porém, a maioria dos vereadores não puderam ir, que se 

dispôs em ir, porém, achou por bem não ir sozinho já que com um grupo maior possivelmente trariam 

resultados. Com isso esteve novamente na cisne com a prefeita e o vereador Ernane na busca de solução para 

o transporte, mas receberam as mesmas respostas do inicio das discussões. Esclarecido pelo vereador Ernane 

que existem três mil e oitocentas vagas, foram usadas duas mil vagas, e calculando por viagem chega a quinze 

passageiros. Que questionaram ao representante da empresa se aos fins de semana e feriados poderia ser 

colocado outro veículo para fazer o transporte, já que o da empresa não o faz, respondido que poderia haver a 

apreensão do veículo, pois, por lei, sem autorização da SETOP nem a cisne poderá voltar estes horários, pois, 

existe autorização da SETOP para que a mesma não faça o transporte nos fins de semana e feriados. O 

vereador Fernando disse que a cisne teria reunião com a Votorantim no dia 13/08, pois, querem o apoio da 

VM como anteriormente visto o reinicio de suas atividades. Tendo o vereador questionado que se a 

Votorantim parar totalmente suas atividades, então não será visado o bem comum, pois, o que querem na 

verdade é que a VM compre lugares que não vão utilizar. Disse que saiu insatisfeito da reunião, e que devem 

tentar novo agendamento na SETOP, tendo solicitado ao Presidente que entrasse em contato e agendasse 

outra data e assim que agendado fosse comunicado aos vereadores. Quanto ao projeto do SAMU achou 

interessante, pois, haverá facilidade para encaminhar o paciente à santa casa, e isso será responsabilidade do 

mesmo. Falou de comentários distorcidos e que as vezes fica o dito pelo não dito, que recebe muitas 

reclamações por ser presidente da comissão de saúde, mas a competência é de todos os vereadores, apesar de 

não deixar de cobrar.  Comentou de cidadão que amputou a perna e caiu, sua cirurgia teve que ser refeita 
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amputando mais uma parte da perna, e a policlínica fez o possível para que o paciente fosse encaminhado à 

santa casa em tempo hábil, mas houve dificuldades, pois, não havia no local ortopedista disponível. Enfatizou 

que a Dra. Ive lutou incansavelmente e que em determinado momento chorou e disse que estava se sentindo 

impotente. Após o vereador Evair comentou resposta da Votorantim ao oficio nº 74/14, sobre dispensa de 

funcionários, onde informaram que esta dispensa foi feita por empresa particular e a VM não tem domínio 

sobre a mesma. Leu trecho da resposta informando a divulgação realizada para novas contratações, porém, 

não foi divulgado em nenhum canal de comunicação de Fortaleza, tendo o vereador oficializado a Votorantim 

Metais informando que na cidade existe a rádio difusora, o jornal correio mineiro e a ADESFORT, totalmente 

legalizados, onde poderia ter feito a divulgação das vagas. Que gostaria que este ofício fosse enviado com total 

indignação, pois, apareceram candidatos de todas as cidades da região, menos de Fortaleza, e questionou onde 

está a responsabilidade social da empresa com o município. Dito pelo vereador Fernando que existe ainda 

veículos para propaganda volante, e o auto falante da igreja, onde sempre foram feitos anúncios. Após acordo 

o oficio foi feito em nome do Plenário. Sugerido pelo vereador Márcio constasse no oficio que a empresa 

sempre fala em responsabilidade social, mas, que os veículos de comunicação da cidade não foram utilizados, 

lembrando ainda que a ADESFORT é custeada pela VM. Continuando o vereador Evair lembrou sobre 

acordo feito entre a Câmara e o executivo, de repasse das sobras mensais da câmara para pagamento de bolsas 

de estudos, e que teve informação que desde maio o valor não é repassado à prefeitura que está fazendo o 

pagamento total das bolsas. Solicitou que na medida do possível fosse repassado o valor em cumprimento ao 

acordo firmado, pois, querendo ou não, ouve comentários, ainda mais pelo fato de que sua esposa é a prefeita, 

e neste fim de mês a situação está complicada inclusive para pagamento dos salários dos servidores, sendo o 

repasse de grande valia neste sentido. Respondido que em maio o valor do repasse vindo da prefeitura foi 

menor que o normal, que foi enviado ofício informando o fato, e como a situação foi regularizada já autorizou 

a devolução. O vereador Evair fez requerimento ao executivo requerendo análise jurídica de procedimento 

administrativo realizado em 2011, que culminou na demissão do Sr. Marcos Germano, servidor público com 

quase vinte anos de profissão. Requer análise se foi respeitado e dado ao Sr. Marcos o direito de defesa e 

contraditório, que é um direito garantido no art. 5º da Constituição Brasileira, e se o mesmo teve direito de 

acompanhar o procedimento, pois, isso não resguarda apenas o Sr. Marcos, mas os demais funcionários que 

possuam estabilidade e têm o direito nesta defesa. Explicou que a comissão á época foi designada pelo prefeito 

e depois destituída. Em seguida o vereador Gabriel Queiroz disse que devem cobrar solução para o problema 

do raio x, pois, existe a garantia. Quanto ao pagamento de óleo disse que devem ter informação correta para 

passar aos que questionam.  Sobre comentários de que os colegas Jurubel e Márcio seriam contra o projeto do 

SAMU, disse que nenhum vereador foi contra, e que houve questionamentos e esclarecimentos de dúvidas. 

Em aparte o vereador Fernando esclareceu que o aparelho de raio x foi comprado pela Votorantim e 

repassado ao município através de determinação judicial. Dito pelo vereador Márcio que esta foi uma 
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determinação a pedido do procurador do ministério do trabalho, ocasionada pela audiência pública ocorrida 

nesta Casa em que a prefeita escolheu onde seria gasto o valor recebido. Em seguida o vereador Aparecido 

Amaral informou ter necessitado de exame de raio x por várias vezes e o aparelho estava quebrado, que devem 

tomar atitude, pois, a situação pode se complicar quando houver caso mais grave. Sugerido pelo vereador 

Márcio que no requerimento constasse que a prefeita informasse a VM, e desse prazo para pronunciamento da 

mesma, que se isso não ocorrer, o executivo notificará o procurador que elaborou a determinação, informando 

que o aparelho não está atendendo o município. Dito pelo vereador Fernando que no dia 17/08 certo cidadão 

recebeu encaminhamento para exame de raio x em Passos, mas, lá também o aparelho está com problemas, 

não sendo feito o exame, por isso, devem correr atrás para resolver o problema, pois, é um absurdo. 

Continuando o vereador Amaral disse achar justo o pagamento de óleo para prestação de serviços com 

máquinas, mas que seja para todos, pois, não é justo cobrar de um e não de outro. Após foi feito ofício do 

Plenário à Votorantim informando os frequentes problemas com aparelho de raio x, pedindo solução para o 

problema. Em seguida o vereador Wilson Pereira disse ter dúvida referente ao projeto do SAMU quanto ao 

valor retroativo a partir de janeiro de 2014. Quanto ao projeto do IMPRESFORT comentou que haverá 

aumento da parte patronal, o que é importante, visto hoje o valor do INSS ser de 22%, pois, irá servir para os 

servidores no futuro. Após o vereador Ernane Dias informou ter recebido também reclamações sobre o raio x, 

quanto ao esclarecimento de dúvidas do projeto do SAMU, todos os vereadores questionaram, e que em breve 

haverá projeto para arrumar o campo de futebol. Disse ter ouvido na rádio, o Sr. Marcelo Augusto elogiando a 

prefeita e suas atitudes quanto ao distrito industrial, e que muitos estão procurando para se instalar. 

Informando pelo vereador Evair que foi feito desmembramento do local, que o engenheiro da prefeitura está 

buscado as empresas interessadas, e será encaminhado projeto de lei à Câmara. Com a palavra o assessor 

jurídico esclareceu que está na Câmara projeto de lei nº 07/14 sobre a concessão de diárias aos servidores 

municipais, porém, não possui o impacto orçamentário exigido pela lei de responsabilidade fiscal, pois, cria 

despesas. Que o mesmo é de extrema necessidade ao munícipio e visa diminuir os gastos e padronizar as 

diárias gastas. Informou o envio de oficio ao executivo solicitando o referido impacto, respondido que o 

mesmo será negativo, porém, não existe impacto negativo, pois, hoje o município tem despesas com viagens, e 

com a criação das diárias as despesas permanecerão, mas, o impacto será menor do que o gasto hoje, porém, 

não há possibilidade de avaliar este impacto, visto não saberem qual o valor gasto pelo município. Solicitou ao 

Presidente fosse expedido novo ofício ao executivo, para o envio do impacto orçamentário, visto o projeto ter 

caráter de urgência. Esclareceu que geraria impacto negativo apenas se o município recebesse valor, e sugeriu 

visitas a outras prefeituras onde exista o programa de diárias para acertar o do município. Após o vereador 

Fernando fez requerimento ao Presidente da Câmara, solicitando a criação de programa de diárias aos 

vereadores e servidores desta Casa. Não havendo mais inscritos para o grande expediente, passou-se a 

ORDEM DO DIA: Votação dos seguintes projetos de lei: nº 06/14 que dispõe sobre abertura de credito 
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especial no Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras providências, aprovado por unanimidade em 

primeiro turno; nº 08/14 que dispõe sobre a doação de lote conforme política habitacional prevista em lei 

municipal nº 986 de 12/12/11, rejeitado por unanimidade, com a justificativa de que de acordo com o assessor 

jurídico não há embasamento legal, que se for aprovado dará oportunidades para muitos que estão vendendo 

lotes e casas doados, e que esta doação não se enquadra na nova lei, pois existe contrato de compra e venda 

com uma pessoa que recebeu o terreno como doação; nº 09/14 que dispõe sobre o Conselho Municipal de 

Saúde de Fortaleza de Minas e dá outras providências, aprovado por unanimidade em primeiro turno. Em 

seguida o Presidente informou que todos os vereadores foram convidados para reunião na Câmara junto do 

Sr. Mauro Zanin, para falar sobre projeto do aterro sanitário, agendada para 25/08 as 18:30 horas. Pediu a 

colaboração dos colegas na premiação do desfile realizado pela Associação Cantinho da Amizade, pois, a renda 

será usada na realização da festa das crianças. Votação dos requerimentos apresentados. Foram retirados os 

requerimentos: 1- à secretaria de saúde sobre o aparelho de raio-x, visto esclarecimento, e após acordo será 

enviado ofício à VM informando os problemas com o aparelho e pedindo providências; 2 - ao Sr. Itamar sobre 

controle de óleo diesel, visto envio de requerimento à prefeita. Os demais requerimentos foram aprovados por 

unanimidade.  O Presidente convoca para a primeira reunião ordinária de setembro, a realizar - se no dia 

primeiro 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. 

 


