ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, realizada as 19:00 horas
do dia 08 na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas. Feita a chamada,
estavam presentes todos os vereadores. Após leu-se a ata da reunião anterior, aprovada por unanimidade. Instalado
o PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta: Leitura dos seguintes Projetos de Lei: nº 08/2013 “estima a
receita e fixa a despesa do município de Fortaleza de Minas para o exercício financeiro de 2014 e dá outras
providências”; nº 09/2013 “acrescenta o parágrafo terceiro ao artigo 2º da lei nº 1011 de 18/03/13, encaminhados às
comissões. O Presidente faz os seguintes comunicados: que estão sobre as mesas dos vereadores informativo do
deputado Antônio Carlos referente a retirada das APAES do Plano Nacional de Educação-PNE; algumas respostas
de requerimentos, e que já se encontra na secretaria da Câmara o balancete de agosto/2013da prefeitura. Após
solicitou aos membros da comissão de legislação, justiça e redação final que agendassem reunião para discutir o
projeto nº 09/13, uma vez que é em caráter de urgência, e após acordo foi agendada para dia 11 às 16 hs. Sem mais
para o pequeno expediente, instalou-se o GRANDE EXPEDIENTE: O Presidente fez os seguintes requerimentos:
1 – requer informações de quem são os representantes do CODEMA. 2 – requer da VM, laudo que comprove que
a água que está sendo canalizada da mina subterrânea e será lançada no Rio São João, não é prejudicial à saúde,
pois de acordo com órgãos ambientais, essa água não poderia ser lançada no córrego da propriedade do Sr. Jairo
Ferreira, então também não poderá no Rio São João, pois existe no mesmo canalização da copasa que em falta de
água na cidade, a água do rio será usada para abastecer a população e poderá ocorrer de estar contaminada. 3 requer da secretaria de saúde informações sobre substituição do bioquímico do hospital em sua ausência, pois,
necessitou de exames e o mesmo não estava presente. Após o vereador Jurubel Reis comentou que já solicitaram da
Nascentes das Gerais, a colocação de guard rails em alguns pontos da estrada Fortaleza/Passos, e foram atendidos,
diminuindo o número de acidentes, porém, no local conhecido como aterro, próximo a serrinha, não foi instalada
esta proteção e houve acidente há alguns dias. Falou também do excesso de terra que devido as chuvas, está caindo
nesta estrada, próximo a Fazenda Sagrada Família, onde foi feito loteamento, relatando não saber de quem é a
responsabilidade, os riscos de acidentes e a necessidade de providências. Fez requerimento à empresa solicitando
a instalação de guard rail no aterro próximo a serrinha, bem como, providências quanto ao excesso de terra citado.
Comentou ainda, que está sendo questionado pelos produtores rurais se o município irá fazer as arações esse ano,
pois, com o inicio das chuvas querem iniciar as plantações. Em seguida o vereador Gabriel Queiroz fez
requerimento ao executivo para realização de reforma da rotatória próxima do posto de combustíveis, visto as
atuais condições da mesma. Após questionou informações se o trator novo da prefeitura está em manutenção,
respondido pelo vereador Fernando Pereira que o motor foi enviado para avaliação e manutenção, porém, devido ao
anúncio de fechamento da VM, estão controlando a situação para não terem problemas como anteriormente. O
vereador Márcio disse ter informações de que foi repassado orçamento e seria feita licitação devido o valor.
Finalizando o vereador Evair Pereira informou que foi feito pedido dos pneus e dos discos da grade para esse trator,
que já chegaram e serão substituídos. Que a prefeitura irá fazer as arações, e acha que será disponibilizado um
trator e não sabe informar de que maneira serão feitas as inscrições. Em seguida o vereador Fernando Pereira

relatou que pediu carona no veículo da Câmara para o vice-prefeito Francisco Ronivaldo até BH quando do
recebimento de micro ônibus, porém, não foi possível, visto o Presidente ter sido orientado pela diretoria da
Câmara, que o veículo poderia ser usado apenas por vereadores e funcionários, questionando porque não foi
possível essa carona, respondido que pode até ter feito outras vezes errado, mas que não iria errar novamente, por
isso solicitou orientação da diretora e após tomou a medida porque há alguns dias foi até Franca e Guaxupé levar
documentos e deu carona para a Sra. Hérica e a assistente social. Tendo o vereador Fernando Pereira questionado
se o Presidente não foi orientado que não poderia ter dado essa carona, respondido que neste dia não procurou
orientação com seus assessores, apenas conversou com o Sgto. Ronaldo que também está muito empenhado na
questão da internação do Sr. Glenio, tendo em vista a tranquilidade da população, e que como foi procurado pela
Secretária de Saúde Sra. Édina, juntamente com a assistente social, se propôs a levar, e que somente após assumir o
compromisso falou com o assessor jurídico sendo informado que o transporte não seria legal, porém, por ter
assumido o compromisso o fez. O vereador Fernando Pereira informou que o Sr. Francisco Ronivaldo também é
um politico do município, e que em sua opinião não teria problemas levá-lo, assim como, é também de acordo com
o fato do Presidente ter dado carona a Sra. Herica e a assistente social, pelo fato do problema ser responsabilidade
do município, tendo questionado ao final que se então a prefeita precisar de carona, não será dada, respondido pelo
Presidente que irá agir legalmente. Em seguida o vereador Fernando Pereira questionou ao Presidente sobre
postagem em rede social, se o mesmo não tinha conhecimento de que o deputado Antonio Carlos não estava ligado
a conquista do ônibus para o município, e se sabia que essa indicação partiu do deputado Cássio Soares.
Respondido que isso é um projeto do governo, e que o deputado Cássio Soares deveria indicar e ajudar o município
por ser da base, mas poderia ser qualquer deputado desde que seja para o bem da população. O vereador Fernando
Pereira comentou que admira o trabalho do deputado Antonio Carlos e solicitou mais empenho do mesmo ao
município, uma vez que estão chegando as eleições, porém, acha que o Presidente queria mostrar que foi o
deputado Antonio Carlos que havia ajudado na conquista, e se fosse ele, o parabenizaria. Disse que não tem nada
contra a pessoa do Presidente e isso pode ter ocorrido por falta de esclarecimento, respondido pelo Presidente que
por estar trabalhando diretamente com o deputado Antonio Carlos, tem feito os mesmos pedidos ao município, e
que isso é obrigação dos vereadores, pois a população depositou créditos nos mesmos, e devem retribuir
principalmente pela atual crise, concordando o vereador Fernando Pereira disse que devem se unir para buscar
benefícios ao município. Em seguida o vereador Evair Pereira comentou que pretende entrar com ação judicial
contra o Presidente e que tem direito de usar dos trabalhos do assessor jurídico durante a execução da ação, mas,
tendo em vista a dificuldade que o mesmo terá em fazer a acusação do vereador e a defesa do Presidente, é que
requer a contratação de advogado para auxiliá-lo, tendo os vereadores Aparecido Amaral e Fernando Pereira
solicitado fazer parte desta autoria, uma vez este último estará junto com o vereador Evair neste processo. Após o
vereador Evair fez os seguintes requerimentos ao Presidente: 1 – requer informações porque consta seu nome
como vereador em um requerimento de sua autoria em denúncia no MP contra o poder executivo, e que está
questionando com referência ao art. 235 do RI da Câmara, pois, caberia só ao mesmo promover uma ação se não

obtivesse resposta. 2 – requer seja verificado nos arquivos da Câmara a existência de requerimentos referentes a
divergências de valores na RCL do município. 3 – requer seja verificado nos arquivos da Câmara se no mandato
anterior, foram feitos requerimentos que não obtiveram respostas. Tendo o vereador Fernando Pereira dito que de
sua autoria foram vários, e mesmo fazendo representações do MP, não obteve resposta. Após o vereador Ernane
Moreira solicitou ao vereador Wilson Pereira que não permitisse os treinos das crianças no campo tio veio devido
as condições do muro, pois, há riscos de cair, sugerindo que os mesmos fossem transferidos para o campo de baixo.
Convidou todos os vereadores para participarem a ajudarem na festa das crianças no dia 12/10 às 15:30 na barraca,
que será feita pela Sra. Deide. Em seguida o vereador Márcio comentou sobre resposta de requerimento onde é
informado pela Sra. Zulema não ser sua responsabilidade fiscalizar a frequência e permanência dos alunos. Disse
que na questão do passe o mesmo concorda que a responsabilidade seja do setor de transporte, mas, a fiscalização
da frequência poderia ser feita entre a Sra. Zulema e a assistência social. Após acordo foi feito requerimento do
Plenário ao executivo, solicitando a verificação de qual setor realmente é o responsável, e que a fiscalização seja
feita e que seja dado passe e bolsa apenas àqueles que querem estudar. Em relação ao recebimento de ônibus, o
vereador Márcio disse ser um programa do governo que irá ajudar no transporte, e que os municípios serão
beneficiados ainda mais. Enfatizou que em 2012 foram beneficiados em torno de 370 municípios, em 2013 serão
250 municípios e o restante será beneficiado em 2014. Em seguida disse que ouviu comentários de que o vereador
Ernane Moreira havia postado em rede social ou comentado que a prefeita informou que o transporte escolar de
Franca iria voltar. Questionou se o comentário era verídico e disse perguntou não como questionamento, mas,
porque não sabe como está a situação e se for verdade é muito bom, pois, vai ajudar muito os estudantes,
respondido pelo vereador Ernane que não postou, apenas comentou que foi falado no pátio pela prefeita, que o
veículo dukato iria levar os alunos para Franca. Tendo o vereador Evair Pereira dito que pela prefeita o transporte
retornaria nesta data, mas, por infelicidade a van estragou, informando ainda que o micro ônibus ficará na cidade.
Em aparte o vereador Márcio relatou que o Presidente é o único que pode acionar o executivo, porém, não tem
informação se pode fazer por conta própria usando todos os requerimentos atrasados, ou se pode acolher ou não o
comentário do vereador. Com relação ao projeto de lei nº 07/13 disse que pesquisou conforme falado encontrando
divergências de entendimentos na questão da colocação dos valores, porém, o projeto não está errado, e apesar
disso é favor baseado na orientação do assessor jurídico da Câmara. Em seguida o vereador Wilson Pereira fez
requerimento ao executivo requerendo informações sobre quem são os coordenadores da defesa civil, dizendo que
está questionando por causa da casa da Sra. Márcia, pois, esteve no local e a situação está se agravando cada vez
mais. Disse que o fato é responsabilidade de todos, e está falando porque procurou o engenheiro da prefeitura o
qual disse que a prioridade era o banheiro público, mas que nesta casa residente três crianças e um adulto e pode
ocorrer o pior, ficando complicado para todos. Relatou que de acordo com o engenheiro os materiais já foram
comprados, e o que falta é pedreiro, tendo o vereador Ernane sugerido fosse feito mutirão, respondido pelo
vereador Wilson que não está fazendo política e é parceiro para qualquer coisa que resolverem fazer porque a
situação é critica. O vereador Fernando Pereira sugeriu que falassem direto com a prefeita, e após se unissem para

resolver a questão da mão de obra. Esclarecendo o vereador Wilson disse que fez requerimento à defesa civil, pois,
através dela o município recebe cesta básica, cobertores, conforme ocorrido anteriormente, tendo a mesma grande
importância. Informado pelo vereador Fernando que o Sr. Elcio era o coordenador da defesa civil, porém, pediu
exoneração, mas foi informado que haverá nomeação de nova diretoria. Após o vereador Wilson agradeceu em
nome da associação CRIAFORT, o transporte cedido até Guaranésia onde foi realizado teste e três jogadores de
Fortaleza tiveram bom desempenho e estão sendo avaliados. Agradeceu ao Presidente por ceder transporte aos
jogadores até o Glória, informando que foi cedida Kombi pela prefeitura, porém, não encontraram motorista.
Quanto ao muro do campo, disse também ver risco de acidentes, porém, a iluminação do outro campo não oferece
condições, apesar de ser mais fácil de lidar no local, e que precisa do campo para treinar, principalmente a noite
visto diversos jogadores trabalharem, pois, irão participar do campeonato do Glória. Após o vereador Evair relatou
ter dúvidas quanto ao prazo para aprovação do projeto nº 09/13, tendo em vista agendamento de reunião da
comissão em 11/10, solicitando esclarecimentos á Sra. Luciene Melo, tesoureira da prefeitura a qual informou que
apesar de ter pedido urgência, o Banco do Brasil não estipulou dia certo e então ainda está dentro do prazo, tendo o
mesmo enviado modelo desse projeto de lei, e na época a Câmara retirou o referido parágrafo, porém, o Banco não
aceitou sendo o processo devolvido à prefeitura com algumas pendências. Relatou que mesmo habilitado,
solicitaram que o projeto fosse colocado nos moldes do banco, mas isso não interfere, e que existem convênios que
a prefeitura não precisa empenhar, porque o próprio banco faz o pagamento para a empresa, porém, para a
contabilidade da prefeitura, se o dinheiro cai na conta da prefeitura, é feito empenho. Pediu aos vereadores que se
entendessem não haver problema que voltasse o artigo para a referida lei. O vereador Fernando Pereira solicitou
esclarecimentos sobre o cronograma, tendo em vista ter entendido que o prazo para entrega de documentos estaria
vencendo, respondido que esse cronograma foi preenchido pela ADPM que cometeu alguns erros que foram
corrigidos, faltando agora apenas a lei para que encaminhem tudo reunido. O vereador Jurubel questionou a
especificidade deste financiamento, respondido que serão adquiridos dois ônibus para o ensino fundamental através
de contratação de financiamento com o Banco do Brasil, mas, por estarem na fase inicial, não sabe se o próprio
banco vai comprar o veículo e repassar ao município, ou se é a secretaria de educação e a prefeitura pagar o
financiamento. Usou a palavra o Sr. Rivelino, presidente do SINDISFOR relatando que após um período afastado,
o sindicato retorna à Câmara para pedir a aprovação do projeto de lei nº 07/13, e que apesar de não estar presente
nas reuniões, tem visto o apoio dos vereadores na questão dos servidores nestes últimos meses, respondido que o
mesmo seria aprovado em segundo turno nesta reunião. O vereador Márcio comunicou ter feito requerimento ao
executivo, para a inclusão no recebimento do auxilio alimentação dos inativos, pensionistas e conselheiras
tutelares, tendo a prefeita informado que sua assessoria jurídica entende não ser legal e que é contrária a inclusão.
Questionou ao Sr. Rivelino se chegaram a conversar sobre esse assunto, tendo em vista o IMPRESFORT não poder
conceder esse auxilio, e que este é um paliativo visto a questão do salário, estando prejudicados os inativos,
pensionistas e conselheiros tutelares, respondido que especificamente sobre esta questão não conversaram, mas é
uma boa medida. O Sr. Rivelino relatou que durante as negociações com a prefeita, o sindicato cobrou,

principalmente sobre a insalubridade que por questões legais precisavam ser tomadas medidas e que agora estavam
retornando com novas negociações, visto as contratações feitas, mas após noticia do fechamento da VM, não
puderam dar seguimento, enfatizando que se a situação está complicada não é momento para contratações.
Lembrou que a perda inflacionária dos servidores é de quase 15% e não estão reivindicando porque não é o
momento, porém, ouvi queixas pelo fato de ter havido contratações. O vereador Evair concordou com fala sobre as
contratações, mas disse que existem momentos em que o executivo não tem saída e tem que contratar para atender
a demanda. Após o Sr. Rivelino sugeriu realização de audiência pública para ajudar o município a sair deste
problema, dizendo que todos devem se unir em busca de algo que possa elevar a arrecadação do município, tendo o
vereador Fernando Pereira lembrado de audiência realizada anteriormente, pensando no desenvolvimento
sustentável do município. Finalizando o Sr. Rivelino informou que o sindicato não está parado, estão tentando
buscar soluções para resolução do problema da VM inclusive com a promotoria, que estão sempre em contato com
o setor de tributos da prefeitura e já foi agendada reunião com a advogada da prefeita para falarem sobre a
arrecadação. Informado pelo Presidente que já está em discussão a realização de audiência pública visando solução
à população. O vereador Fernando questionou se houve resposta de solicitação de agendamento de reunião com a
VM, respondido que não, e que na época estavam em negociação, mas não informaram que seria o fechamento. Ao
final o Presidente disse que qualquer pode errar, e que o dever de quem deve é pagar, e se fez algo errado estará
respondendo por isso. Não havendo assuntos a serem discutidos no grande expediente passou-se a ORDEM DO
DIA com a seguinte pauta: Votação em 2º turno do Projeto de Lei nº 07/13 que Altera o anexo II da Lei 806 de 03
de fevereiro de 2006, aprovado por unanimidade em segunda votação. Votação dos requerimentos apresentados
nesta reunião, sendo aprovados. O Presidente convoca para a segunda reunião ordinária do mês de outubro, a
realizar-se no dia 14 às 19:00 horas. 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. Em tempo o vereador Fernando Pereira
comentou que também fez requerimento questionando o porque da inclusão de seus requerimentos na denúncia
apresentada ao MP, uma vez que não foi pedida sua autorização. Solicitou ainda que constasse nesta ata que foi de
sua autoria a realização de audiência de pública para discutir o desenvolvimento sustentável do município. Em
tempo o vereador Evair Pereira comentou que o vereador Fernando Pereira em resposta ao requerimento referente
ao atraso de respostas de proposições do mandato anterior, disse que foram vários e que não lembrava se foi
durante a Presidência do vereador Márcio. Tendo o vereador Evair Pereira mantido o requerimento ao Presidente.

