ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, realizada às dezenove horas do
dia nove 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 do requerimento nº 207 e
208/13, ambos de autoria dos vereadores Adenilson Queiroz e Wilson Pereira, o primeiro requer a folha de
pagamento dos servidores da prefeitura do mês 02/13 ao mês 08/13; o segundo requer relação analítica dos
beneficiados com bolsa de estudos de 30% a 100%. Distribuídas cópias de respostas de ofícios e
requerimentos. Informado o recebimento de denúncia pelo disque cidadão, de que o servidor da prefeitura, Sr.
Itamar Francisco, estaria dirigindo os veículos sem habilitação, e pede providências para que os vereadores
não sejam coniventes com a situação. Após por solicitação do Presidente, o assessor jurídico da Câmara
esclareceu, que buscou informações junto ao DER e Polícia Rodoviária do Estado, sendo o segundo
representado pelo sargento Sidney, relativo à situação do transporte escolar para Franca, debatido em reunião
anterior. O assessor disse que questionou quais seriam as implicações, se veículo da prefeitura fosse
disponibilizado para esse transporte para outro Estado, respondido que em caso de fiscalização por estes
órgãos, seriam feitas as exigências de praxes, como vistoria do veículo, à conservação, e, solicitada à
documentação de rotina. Quanto à existência de ato legal que discipline esse transporte, foi dito que apenas o
exigido no Código de Transito Brasileiro, não havendo legislação específica para transporte de alunos por Vans
e Kombis. Os mesmos questionamentos foram feitos ao Sr. Anselmo, representante do DER, que respondeu que
não fiscalizam veículos públicos, mas não deixa de observar o estado de conservação, e se o veículo está apto
para o tráfego. Procurada também a Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo, esclarecido que as informações
anteriores são as mesmas e afirmou não haver legislação específica, e ainda que a ANTT (Agência Nacional de
Transporte Terrestre), não reconhece Vans e Kombis e que está, é uma questão interna para estes tipos de
veículos. O vereador Evair Pereira perguntou se é fiscalizado o seguro de vida individual dos alunos,
respondido que acredita que é verificado junto as demais documentações, como seguro obrigatório e IPVA e
quanto a seguro individual nada foi falado. O vereador Márcio Domingues disse que com estas informações a
negociação com o Executivo deverá ser mais fácil para a cessão de veículo, e até porque, conforme dito pelo
vereador Fernando Pereira, a prefeitura dispõe de veículo que pode ser utilizado para este transporte.
Complementando as informações o assessor disse que de acordo com o sargento Sidney, para Minas Gerais
devem para esse transporte, veículos acima de doze passageiros. Foi debatido que seguro de vida obrigatório
em casos particulares quando ocorrem acidentes, as famílias recebem o seguro, porém não havia informação se
é da mesma forma para veículos públicos. O vereador Evair Pereira informou que no caso de veículo coletivo, é
exigido pelo DER seja feito seguro de vida individual. O Presidente respondeu como empresário desta área
questionamento do custo para seguro individual, informando que para empresas privadas esse seguro não é
caro e que é necessário, tanto o seguro de vida, quanto seguro hospitalar, que é em torno de trezentos e
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cinquenta reais anuais por veículo, para conseguir a liberação deste transporte, porém, para empresa pública
não sabe informar, no entanto, obteve do DER as mesmas informações trazidas pelo assessor jurídico. Em
seguida o Presidente informou a Srª Luciléia, mãe de aluna de Franca, que, buscou junto à prefeita informações
para uma solução e que teve resposta de que a mesma já havia conversado com os alunos, e que atualmente
não haveria como mudar a presente situação. Após diversos debates foi feito requerimento de autoria do
plenário, tendo em vista as informações trazidas nesta sessão pelo assessor jurídico, requerendo seja revista a
situação desses alunos, e cedido transporte aos mesmos à cidade de Franca. Tendo o vereador Evair Pereira
solicitado a retirada de seu nome deste requerimento, em razão de, ainda lhe restar dúvidas quanto a
legalidade. Instalado O GRANDE EXPEDIENTE: O vereador Jurubel Reis parabenizou os organizadores do
evento para arrecadar verba para o transporte escolar de Franca, e que este evento teve êxito no objetivo, e
ainda trouxe aos cidadãos um evento agradável. Questionou se a manutenção dos banheiros públicos está
incluída no projeto de iluminação da Praça da Matriz, bem como, a manutenção higiênica tendo em vista as
péssimas condições, e fez requerimento neste sentido, em razão da proximidade da tradicional festa de
outubro. Na oportunidade, fez requerimento à Secretaria de Educação, requerendo a relação das autoridades
convidadas para o evento do desfile de sete de setembro. Tendo os vereadores Márcio e Wilson solicitado para
participar desta autoria. Passada a palavra ao vereador Gabriel Queiroz, que também parabenizou os
organizadores do evento para os estudantes de Franca, se disponibilizando a interceder junto ao executivo na
busca de solução a este problema. Após o vereador Fernando Pereira fez os seguintes Requerimentos: ao
Deputado Renato Andrade e Cássio Soares, requerendo que intervenham junto a SETOP para construção de
quebra molas e/ou passagem de nível, com urgência na Rodovia MG 050, acesso a Fortaleza de Minas, em razão
de mais um acidente recente, com vítima fatal. Em aparte o vereador Márcio Andrade disse que fez
requerimento recente o qual teve resposta pelo gabinete da SETOP, com informações de que segundo
levantamento da ocorrência de histórico de acidentes no local de janeiro de 2012 a fevereiro de 2013 mostra
que o trecho é colocado em alto índice crítico, indicando necessidade de implantação de dispositivo de
segurança em curto prazo. Disse que existe programação para construção de trevo para 2014, porém foi
encaminhado para o setor competente pedido de implantação de medidas de segurança para evitar acidentes
até que seja construído este trevo. Após ficou acordado pelos vereadores que esta resposta será anexada ao
presente requerimento. Em seguida o vereador Fernando Pereira fez ofício ao executivo parabenizando pela
realização do desfile de 07 de setembro, estendendo para os servidores envolvidos. Em seguida manifestou
insatisfação na resposta de requerimento de sua autoria, pelo conselho tutelar, relatando que entende que sua
manifestação em plenário não foi reconhecida como denúncia, ficando a impressão de que estaria mentindo, e
se, caso a situação permanecer como está, irá procurar outras instâncias e que, entende que é função do
conselho tutelar trabalhar preventivamente. Porém parabenizou o trabalho das conselheiras apesar de
manifestar descontentamento da resposta dada pela presidente do conselho. Em aparte o vereador Wilson
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Pereira questionou se no dia dos fatos o vereador fez denúncia. Respondido que sim, porém em plenário, e que
não acionou o conselho imediatamente, porque estava em horário de trabalho. O vereador Wilson disse
respeitar o entendimento do colega vereador, porém, enfatizou que a denúncia deveria ter sido imediatamente
ao conselho tutelar, e que entende que, é isto, que as conselheiras quiseram dizer na resposta. Também em
aparte o vereador Márcio Andrade disse acreditar que o sentido da resposta delas, é de que, acreditaram sim
na denúncia, e que estão informando que, para averiguarem precisam ser acionadas diretamente. Em aparte o
vereador Evair Pereira disse que o conselho trabalha através de denúncia, mas também tem função de
trabalhar na prevenção. Após alguns comentários o vereador Fernando disse que é necessário ser avaliada as
condições da tela da cerca do fundo da quadra de esportes, visto que é utilizada como passagem por indivíduos
suspeitos. Ao final agradeceu a PM que recebeu a mesma solicitação do vereador e respondeu verbalmente que
já fizeram varredura no local. No uso da palavra o vereador Evair Pereira, fez questionamentos da legalidade e
obrigatoriedade da prefeitura fazer transporte escolar em Vans e Kombis, para outros municípios e até para
outros estados, requerendo do Presidente da Câmara, fosse emitido parecer pelo assessor jurídico acerca desta
possibilidade, e que, se este parecer amparasse a prefeita, ele iria requerer do Executivo o envio de projeto de
lei autorizativo para a Câmara, visando à cessão deste transporte, enfatizando que não quer que este
transporte pare até seja legalizada a situação. Em aparte o vereador Márcio Andrade disse que esta Casa não
fugirá da responsabilidade de votar lei neste sentido, e que o executivo terá total apoio, principalmente por ser
benefício para a população, e que, mesmo sem esta lei, sempre se manifestará de acordo com este transporte e
que jamais ele ou a Câmara moveria processo contra esse benefício. O assessor jurídico propôs responder o
requerimento nesta sessão e emitir seu parecer verbalmente em razão da urgência do caso. Disse que entende
que obrigação do município e com transporte municipal, porém nada impede que o município faça esse
transporte, e que, mesmo não havendo lei específica que autorize o Transporte para Franca, entende que é
possível. Após comentários foi feito REQUERIMENTO do PLENÁRIO requerendo seja enviado projeto de lei
neste teor para apreciação. O vereador Márcio disse que iria analisar se já existe algum programa que trata do
assunto e o vereador Wilson relatou que é necessário estarem cientes desta legislação, pois obrigatoriamente
todos terão direito, e o vereador Evair falou que o projeto deverá vir com critérios e amarras necessárias,
porém, o objetivo é legalizar este transporte. Em seguida, solicitada pelo vereador Evair Pereira, foi feita leitura
do oficio nº 09/2013 do serviço social saúde em resposta ao requerimento nº 154 e nº 188. Após o vereador
Ernane Dias fez ofício em agradecimento a prefeita pela limpeza no novo loteamento, conforme solicitado por
requerimento. Também agradeceu ao cidadão Dimas pelo excelente trabalho desenvolvido com a fanfarra na
comemoração de sete de setembro. Solicitou fosse enviado ofício a secretaria de educação e professores, em
agradecimento por este evento. Após relatou que falou com o vereador Márcio sobre o desleixo da quadra de
esporte do residencial Oraida de Melo, questionando a possibilidade de se fazer projeto para implantação de
grama sintética. O vereador Márcio falou que é necessário verificar que se podem utilizar a quadra com outra
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finalidade, da inicial, por ser recurso governamental e o vereador Wilson informou que soube que essa troca
não é permitida. Após foi feito requerimento do Plenário requerendo seja avaliada a possibilidade de
colocação de grama sintética na quadra de esportes no residencial Oraida de Melo. Em razão de que no
município há muitas quadras, porém, nenhuma society. O vereador Aparecido Amaral fez ofício ao Senhor
Luís Carlos Januário Calor, agradecendo pela doação de materiais hospitalares ao município. Fez também
ofício ao Presidente do sindicato rural, requerendo informações dos motivos do sindicato estar fechado. O
vereador Márcio Andrade respondeu que estão em processo de contratação de nova funcionária e também de
nova diretoria, e que, o sindicato não permanecerá fechado. Em seguida o vereador Márcio Andrade discorreu
sobre diversas respostas de requerimentos de sua autoria: O Recebimento da relação dos contratados e
comissionados da prefeitura, e inativos, pensionistas e afastados do Impresfort. Resposta da solicitação de
estender auxílio alimentação aos inativos, pensionistas e conselheiras tutelares, em que o entendimento do
jurídico da prefeitura é de que esse pedido não é permitido. O vereador solicitou parecer do assessor da
Câmara, visto que, antes obteve diversos entendimentos, da promotoria, do sindisfor, do assessor anterior da
Câmara e até da ADPM. Em aparte o vereador Evair Pereira questionou se o IMPRESFORT não poderia pagar
este benefício, respondido que pelo vereador Márcio que sabe que o IMPRESFORT não pode ceder este
benefício, porém a prefeitura pode. O assessor respondeu que tem o mesmo entendimento dos dados
anteriores e que inclusive soube do presidente da ADPM, Dr. Guilherme, que não é obrigação, mas a prefeitura
pode criar uma lei e estender este benefício.

Assim o vereador Márcio Andrade fez os seguintes

REQUERIMENTOS: Requer seja revista essa situação e seja estendido o auxílio alimentação para estes, que,
estão prejudicados e com salários defasados, e que se tivesse havido reajuste, eles estariam recebendo do
IMPRESFORT, enfatizando que este benefício não incide na folha de pagamento. Requer informações se já foi
feita manutenção nos tratores da prefeitura, que seja informado quando serão iniciadas as arações e quais os
critérios serão adotados; Requer cascalhamento e manutenção dos pontos críticos das estradas do município,
tendo em vista a proximidades do período das chuvas. Quanto à resposta de solicitação para voltar a firmar
convênio de alimentação com escola estadual, comentou que o repasse do Governo para a escola é de
aproximadamente vinte e cinco mil reais e que entende que é pouco, pois são mais de trezentos alunos, e que se
a prefeitura ajudar, o custo será em torno de trinta mil reais, o que não é considerado, um custo alto, pois o
benefício é de grande valia. Após falou o vereador Wilson Pereira relatando que o muro do campo de futebol
está caindo e que a situação está piorando, sobre a necessidade de proteção para as torneiras, e de outras
manutenções necessárias. Quanto à quadra de esportes disse que no mandato passado deram manutenção com
mão de obra voluntária, mas infelizmente logo após foram quebradas muitas partes, relatando que primeiro é
necessário conscientizar os usuários. Após parabenizou a prefeita pelo campeonato de futebol dizendo que
houve grande participação da população. Após disse também sobre algumas situações no último campeonato
que comprova a necessidade de mais segurança, e que o custo é baixo pelo benefício. Houve diversos
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comentários sobre a segurança e após o vereador Wilson Pereira fez requerimento solicitando seguranças nos
dias de campeonatos. Fez também requerimento solicitando a reforma do vestiário do campo de futebol, para
viabilizar a realização de jogos no local. Em seguida informou que a escolinha de futebol participará de
campeonatos na cidade de São João Batista do Glória de 09 a 15 de outubro, em que competirão quatro
categorias, que estão apenas dependendo do transporte e que acredita que será disponibilizado pela prefeita.
Informou que é servidor cedido para a CRIAFORT e que a prefeita disse que recebeu denúncia quanto à sua
carga horária, ele esclareceu que atua nos treinos da escolinha no campo as terças, quintas, sábados e
domingos, fazendo ainda diversos outros serviços da CRIAFORT. Após agradeceu a PM pela segurança feita nos
jogos, à cessão pela prefeitura de veículo para transporte e aproveitou para solicitar mais uma vez transporte
para os próximos jogos. Após o vereador Fernando fez ofício ao presidente da Emater em agradecimento pelo
empenho no levantamento de áreas produtivas de plantação de tomates, revertendo receitas tributárias ao
município, antes levadas para S.S. Paraíso, tendo comentado que está sendo feita este mesmo levantamento no
bairro chapadão após solicitação sua, à prefeita. Enfatizando que acompanhou o primeiro levantamento em
que tiveram êxito. Agradeceu a presença do Sr. José Balduíno e a Senhora Cristiane. Continuando o vereador
Wilson comentou sobre alguns casos de cidadãos que fazem algumas horas de trabalho para o município por
determinação judicial, porém há muitos que não pagam de fato essas horas, e sugeriu a elaboração de um
programa para que eles cumpram realmente essas horas de trabalho visando à reintegração desses indivíduos
à sociedade e que o trabalho dignifica nesta questão. Houve diversos comentários e citados alguns exemplos.
Em seguida passou-se a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação em primeiro turno do projeto de lei nº.
5A de 09/08/2013 que Dispõe sobre alteração da denominação do Hospital João Soares da Silveira para
Policlínica João Soares da Silveira e dá outras providências. Os vereadores Jurubel Reis, Márcio Andrade e
Wilson Pereira, enfatizaram que segundo a superintendente da regional de saúde, fica claro que o atendimento
não mudará em nada e que apenas será alterada a denominação do hospital para policlínica e após alguns
comentários o projeto de lei, foi aprovado por unanimidade. Antes de encerrar a reunião o Presidente solicitou
do plenário fosse decidido o que seria feito em relação à denúncia comunicada no início desta sessão. Alguns
vereadores opinaram por requerer do executivo, informações sobre a veracidade dos fatos e solicitar que se for
verídica a denúncia, que não seja mais permitido que servidor dirija os veículos públicos sem habilitação. O
vereador Evair sugeriu que não sejam requeridas informações apenas para este servidor, mas para todo
servidor que necessite de habilitação para exercer o cargo, pois é complicado quando há denúncias anônimas
envolvendo nomes e que é necessário avaliar a legalidade destas denúncias, questionando se são gravadas,
respondido que não. Foi esclarecido por alguns vereadores que há esse serviço na Câmara de disque denúncia
há alguns anos, e que entendem que é legal e que a Câmara não está afirmando nada, apenas acatando a
denúncia e solicitando a veracidade das informações. Quanto à legalidade o assessor jurídico da Câmara,
informou este tipo de denúncia não é irregular e que funciona assim em diversas instâncias, inclusive no
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Ministério Público. Houve diversas discussões e ao final foi feito requerimento do plenário, exceto os
vereadores Evair Pereira e Ernane Dias, noticiando ao executivo esta denúncia e requerendo seja informada
a veracidade dos fatos, que se procederem sejam tomadas as devidas providências. Após foram colocados em
votação os requerimentos desta reunião aprovados pela maioria. Em seguida usou da tribuna a cidadã, Ediléia
que agradeceu aos vereadores pela ajuda para a realização de evento que arrecadou fundos para os estudantes
de Franca, exceto os vereadores Evair e Fernando que infelizmente não ajudaram. Em aparte o vereador Evair
perguntou se quem comprou o ingresso também não estava ajudando? A cidadã disse que o evento de sete de
setembro realizado pela prefeitura é prova que, quando se quer faz, pelo curto prazo e o investimento de
aproximadamente quatro mil reais que foram merecidos, porém disse não entender por que não é cedido Vam
aos alunos de Franca. Ao final perguntou o que foi decidido, respondido pelo vereador Márcio que apenas
passaram as informações quanto à legalidade relacionada ao trânsito, porém a execução do serviço deve vir da
prefeita. A cidadã disse que na última reunião o vereador Evair Pereira pediu que fosse ouvida a gravação, pois
não havia chamado sua filha de egoísta, falou que eles estava certo, pois na verdade ele a chamou de ignorante,
pedindo que ele se retratasse, pois a jovem tem acesso a um quarto do benefício de transporte e perguntou ao
vereador se ele gostaria de receber apenas um quarto de seu salário. Após o vereador Wilson sugeriu a busca
de informações dos municípios que fazem esse transporte. Em resposta o vereador Evair Pereira disse que a
palavra ignorante vem do verbo ignorar, e que ele quis dizer que a jovem estava ignorando o fato discutido e
não em relação à pessoa dela. Em seguida falou o Sr. José Balduíno discorrendo sobre diversas ações realizadas
para conseguirem ter trago para o município à receita tributária arrecadada por produções de plantios, citou o
exemplo da área produtiva de tomates que antes levavam os tributos para a cidade de São Sebastião do
Paraíso. Disse que continuaram este trabalho principalmente nas divisas de município e que planejam o
incentivo aos produtores para a criação de cooperativa que será excelente na conscientização da importância
de tributar para o município o que gera renda aos munícipes. Nada mais a tratar o presidente declara
encerrada a sessão e convoca para a terceira reunião ordinária do mês de setembro, a realizar-se no dia 16 às
19:00 horas.
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