
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, realizada às 19:00 horas do dia 10, 

na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas. Feita a chamada estavam 

todos os vereadores presentes. Leu-se a ata da reunião anterior, que após algumas ressalvas foi aprovada por 

unanimidade. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leituras: ata de audiência de acordo 

entre o município de Fortaleza de Minas e a empresa VM; ofícios do MP/MG nº 193,199 e 203/13, e nº 17/14 

relativos a arquivamentos de notícia de fatos; ofícios de solicitações da cidadã Cleina Souza, tendo o presidente 

informado que a cidadã expediu outras solicitações as quais já foram requeridas providências. Informado 

também que foram distribuídas nas mesas cópia de convite do HRC para o 8º Encontrão em 23/02 às 08 horas na 

Câmara de Passos e que se encontra disponível o balancete da Câmara do mês 01/14. Não havendo mais matérias 

no pequeno expediente, passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE: O Presidente fez os seguintes requerimentos: 1 – 

Requer do executivo, relação de servidores em desvio de função por remanejamento após laudo do perito do 

IMPRESFORT, e dos que estão em desvio de função apenas por ato administrativo; 2 – Requer do chefe do 

transporte, informações do consumo de combustível e controle de quilometragem dos veículos escolares relativo 

ao período de agosto/13 a atual data; 3 – Requer da Diretora do Departamento de Saúde, informações sobre 

data prevista para que a médica do PSF, volte a atender a população. Após informou que houve reunião na 

prefeitura entre representantes de alunos, vereadores, prefeita e assessores, para debater sobre a continuidade de 

concessão de bolsas de estudos, tendo ficado decidido que nos dias 11 e 12/02 seria feito levantamento do 

percentual seria concedido aos alunos, enfatizou que a tesoureira da prefeitura teria afirmado que o dinheiro da 

Câmara é da prefeitura, porém, o presidente enfatizou que o saldo da Câmara só é repassado à prefeitura que não 

for utilizado pela Câmara, e que foi destinado em 2013, 50% das sobras mensais para pagamento das bolsas de 

estudos e o restante foi repassado no fim do ano para ajudar no pagamento do salário e 13º dos servidores. Em 

aparte o vereador Márcio falou que o resultado foi bom, esclareceu que estava havendo diferença na informação do 

custo da prefeitura com as bolsas, porém foi apurado que esta diferença era relativa a parcelamento de dívida 

anterior, ou seja, além dos custos com a bolsa estava sendo calculada junto esta dívida, e que na verdade, se a 

Câmara repassar mensalmente dez mil conforme acordo feito pelo presidente, à prefeitura irá arcar apenas com 

dois ou três mil. O Presidente informou que o acordo terá duração de seis meses. Continuando o vereador Márcio 

disse que haverá leilão de equipamentos da prefeitura e solicitou ao assessor jurídico que verificasse se a Câmara 

deveria ser informada com antecedência sobre estes leilões, e ao final fez requerimento solicitando a relação 

dos bens que serão leiloados e os valores mínimos de lance. Após ter questionado se alguns atos 

regulamentadores do executivo, em que foram apurados erros materiais, haviam sido regularizados, respondido 

que não, solicitou que o presidente acionasse o executivo para que fossem regularizados.  Quanto à audiência do 

MPT de Pouso Alegre foi bom e espera que as aquisições tragam benefícios.  Questionou que já havia local definido 

para instalação de tanque de combustível, visto que na ata de audiência diz que este deve ser definido em 90 dias e 

é necessário autorização para a instalação, o que trará economia ao município. O vereador Fernando disse que a 

responsabilidade da empresa é comprar e se não houver lugar, provavelmente ficará guardado até que se instale. 



Após o vereador Márcio disse que a população esta cobrando manutenção das estradas rurais em especial a de 

Jacuí, e fez requerimento ao encarregado do pátio neste sentido. Após comentou que estão havendo rumores 

de que será instalado um frigorífico na cidade para gerar empregos, mas que ele não tem informações, assim fez 

requerimento solicitando a veracidade destes rumores, e se forem verídicos solicita informações de como 

está o andamento destas negociações. Em seguida lamentou a atitude da administração em paralisar as aulas 

dos alunos de três anos no Centro Educacional, que em 2013 funcionou normalmente e que com esta atitude estão 

retroagindo o que é ruim para o município, e a população está insatisfeita e cobrando, e que apesar de saber que a 

obrigação do município é apenas para crianças a partir de quatro anos, sabe que para as de três também é possível. 

Em aparte o vereador Jurubel disse que a população tem cobrado muito esta questão, e que não vê fundamento 

neste corte, pois há professores e funcionários e o único custo a mais é apenas o da alimentação. Após os 

vereadores Márcio, Jurubel, Fernando, Wilson e Ernane fizeram requerimento que requer seja revista esta 

atitude, requerendo ainda informações dos motivos de ter sido feito concurso para o cargo de berçarista e 

onde esses servidores serão aproveitados a partir de agora. Visto que se foi feito concurso é porque existe a 

intenção de manter o cargo. Em resposta o vereador Fernando disse que o concurso foi feito, pois o local iria 

funcionar como escola/creche o que não ocorreu. Em seguida o vereador Jurubel comentou a falta de médico do 

PSF é preocupante, e que a médica Dra. Cíntia estava de férias e dias antes do término, avisou que não voltaria, e 

provavelmente a administração deve estar procurando outro médico, pois, há pessoas que usam medicamentos 

controlados e necessitam de receita e os médicos da policlínica não fazem a troca de receita. Após comentou sobre 

a escassez de água na cidade e que conversariam com a prefeita sobre o fato e ao final pediu conscientização da 

população para economia de água. Após parabenizou a ação do executivo em determinar dois mensais destinados 

para recolhimento de entulhos, e pediu que da mesma forma fosse destinado um ou dois no mês para serviços de 

aterro e desaterro para construção civil o que facilitará para não haver espera pela população e fez requerimento 

neste sentido. Em seguida relatou que foi procurado por diversos servidores públicos que questionam a atuação 

do SINDISFOR, pois no mandado anterior com muita competência lutaram e reivindicaram direitos trabalhistas 

aos servidores, mas em 2013 não reivindicaram nada, e sequer as cestas de natal foram distribuídas a seus filiados. 

Comentou que o SINDISFOR fez algumas reuniões na Câmara que inclusive teve acesso a ofício protocolizado pelo 

presidente do sindicato, mas não sabe o motivo de alguns vereadores não terem sido convidados e que não sabe se 

o mesmo não quer a presença de alguns vereadores, porém a questão dos servidores deve ser revista à defasagem 

salarial em relação à época do último concurso para hoje, pois como ficará a situação destes servidores no 

momento da aposentadoria? Quanto às bolsas de estudos falou que os alunos levariam os comprovantes de 

matrículas na assistência social para ser feito levantamento financeiro e ser averiguada a possibilidade de 

continuidade na concessão da bolsa e que a parceria entre a Câmara e a Prefeitura é no sentido de não deixar que 

os alunos parem de estudar.  Após o vereador Fernando Pereira agradeceu a Deus por esta reunião, lamentou a 

saída da médica do PSF por ser uma grande profissional e considerada a melhor da área em sua opinião, e fez 

requerimento ao departamento de saúde requerendo seja verificada possibilidade de transferir a 



responsabilidade de receitar medicamentos controlados, à policlínica municipal, até que se contrate outro 

médico para o PSF. Após houve o Presidente questionou se é fato que a médica deixará de atender no município, 

respondido pelo vereador Jurubel que foi informado que a mesma passou em um concurso em Delfinópolis. 

Continuando o vereador Fernando relatou que no mandato passado fez diversos requerimentos ao executivo para 

funcionar no centro educacional a escola/creche, porém teve resposta de que a situação do município já era ruim, 

tanto que fecharam o ano com todas as certidões travadas, porém, hoje a situação foi resolvida. Após o vereador 

Evair Pereira no uso da palavra informou que a médica do PSF era contratada e pediu demissão, mas participará 

de processo seletivo e se for selecionada retornará às funções, e que em razão da população gostar muito da 

médica e que a prefeita não contratou outro médico e está aguardado o resultado deste processo. Após relatou que 

requereu ao setor de engenharia da prefeitura a medida exata da largura da Rua Oliveiro Oliveres de Oliveira, disse 

que junto com o vereador Fernando, o servidor Itamar e João e de outro engenheiro, porém, não foi enviada 

resposta a esta Casa, assim fez requerimento que requer a medida exata da rua mencionada. Após requereu 

também do presidente fossem lidas em reunião todas as respostas de requerimentos vindas do executivo, 

pois são vários requerimentos cobrando e a população deve saber também das respostas. No uso da palavra o 

vereador Gabriel Queiroz manifestou contentamento com o resultado da reunião sobre as bolsas de estudos e com 

a participação da Câmara, neste sentido também se manifestou o vereador Aparecido Amaral que agradeceu a 

presença de todos. Em seguida o vereador Wilson Pereira que há meses traz a discussão questões sobre a reforma 

da residência da cidadã Márcia e que ainda não teria sido feita a instalação elétrica e que faria requerimento 

pedindo informações, porem, foi aparteado pelo presidente que informou que a cidadã está com as chaves da 

casa o que esta instalação teria sido feita, tendo o vereador Wilson retirado o requerimento, e agradecido pela 

finalização da obra. Em seguida falou o vereador Ernane Dias que comentou sobre a escassez de água, e que se 

continuar a copasa terá que captar agua do Rio São João, pois, existe tubulação ligada. Após perguntou sobre o 

funcionamento do telecentro da Câmara e se poderia ser utilizado pela população, tendo o presidente solicitado à 

assessoria que verificar se os mesmos podem ser doados a entidades.  Em aparte o vereador Márcio informou que 

os computadores foram doados em 2005 e a época em que eram bastante utilizados pela população, porém em 

razão da melhoria na acessibilidade da tecnologia as pessoas deixaram de usar o telecentro, e se caso houver 

procura o local pode ser reaberto e as máquinas melhoradas. O vereador Wilson informou que a Câmara não pode 

doar esses computadores e não podem sair do local, pois só podem ser devolvidos conforme foi esclarecido á 

época que conseguiram este tele centro. Continuando o vereador Ernane Dias fez requerimento ao executivo 

requerendo seja dado treinamento de manuseio de máquinas aos funcionários do pátio, tendo em vista 

substituir profissional que esteja impossibilitado de trabalhar. O vereador Wilson Comentou que há anos 

diversos vigias do hospital dirigem os veículos fazendo e bem o transporte de pacientes, e já que isso ocorre e são 

habilitados para tal, a administração deveria mudar as atribuições dos mesmos e dar oportunidade aos 

profissionais, o que ajudaria o município, pois, estão recebendo como vigia e fazendo serviço de motorista, citando 

que essa mudança ocorreu em Jacuí e ao final fez requerimento neste sentido. Após, inscrito para fazer uso da 



tribuna o Sr. Alexandre, pastor da Igreja Assembléia de Deus, ministério Visão Mundial, agradeceu ao presidente 

por ter cedido o espaço da sede da Câmara para sediar evento de aniversário da igreja. Em seguida solicitou que o 

legislativo elaborasse ato para cessão e/ou doação de terreno de propriedade do município para construção do 

templo da igreja. Esclareceu que além da função espiritual, a igreja traz muitos benefícios pelo trabalho social 

preventivo e corretivo dentre outras diversas funções benéficas que a igreja tem na sociedade. Disse que todos 

sabem que há diversos lotes do município ociosos. Demonstrou endereços eletrônicos de algumas cidades que o 

município doou terreno aos templos. O vereador Jurubel parabenizou o trabalho do Pastor na evangelização que é 

base de tudo e questionou se o mesmo havia conversado com a prefeita sobre esta questão e como ela teria se 

posicionado. Esclarecido pelo pastor que esta possibilidade surgiu durante o batismo do jovem Gabriel, filho do 

vereador Evair e da prefeita Neli, oportunidade em que o vereador Evair disponibilizou esta Casa para que eles 

viessem reivindicar este pedido, assim entrou em contato com o Presidente, vereador Adenilson, com os 

vereadores Márcio, Jurubel e Wilson. E que a prefeita não teria manifestado opinião sobre esta doação tendo ele 

conversado apenas com o vereador Evair. Após também ter tecido elogios ao pastor pelo trabalho desenvolvido, o 

vereador Márcio informou que o assessor jurídico provavelmente iria avaliar a melhor forma e que o pedido é 

pertinente, e sendo possível será bem recebido, pelos benefícios que traz a sociedade. No mesmo sentido se 

manifestou o Presidente. O vereador Fernando relatou que foram enviados requerimentos no mandato passado 

solicitando este pedido a diversas entidades, porém não obteve sucesso e sugeriu fosse enviado requerimento, 

porém, se for para ser doados lotes a todas as igrejas. O vereador Evair disse que foi prazeroso participar do 

batismo de seu filho e que na oportunidade o Pastor manifestou o desejo por um lote para a igreja, tendo sido 

falado dos trâmites legais, que depende de projeto de lei e aprovação dos vereadores, e que quando o Pastor falou 

que viria a Câmara o vereador acreditou que enviando requerimento do Plenário, o executivo teria mais força de 

elaborar o projeto e com este requerimento, o mesmo terá 99% de chance de ser aprovado e que entende que o 

projeto não pode ser elaborado para beneficiar apenas uma entidade, mas que terreno existe para atender todas as 

igrejas. Também parabenizaram a atitude e as atividades desenvolvidas pelo Pastor dentro a igreja, os vereadores 

Gabriel, Amaral e Wilson, Ernane. O Pastor Alexandre se dispôs a elaborar abaixo assinado para comprovar o 

interesse público no trabalho de evangelização e social que a igreja faz. Sugerido pelo vereador Fernando que 

como no projeto de lei, seja especificado no abaixo assinado que abrangerá todas as entidades. O assessor jurídico 

após tecer diversos elogios à atuação pessoal, espiritual e social do pastor, enfatizou que o papel da Câmara é 

legislar, e de seu ponto de vista os vereadores ficam restritos com relação ao que é ato do executivo que tem o 

domínio de toda administração pública, porém, a semente já foi plantada e de contra partida há procedimentos a 

serem seguidos, e por ser ato do executivo sugeriu que fosse agendada reunião com a prefeitura e os fiéis para 

antecipar um possível envio de projeto de lei à Câmara para ser avaliado, se prontificando a atender e esclarecer as 

dúvidas que surgirem relativas ao projeto. Em aparte o vereador Evair relatou que nada impede o envio de 

requerimento pela Câmara, pois, é válido e legal, e que neste documento seja solicitada também reunião, mas que 

seja expedido mediante solicitação plenária, atendendo solicitação de cidadão, demonstrando que os vereadores 



estão solicitando pedido, como sempre ocorreu quando qualquer cidadão pede, e que se o requerimento não for 

aprovado por todos, gostaria que esta solicitação fosse enviada em seu nome. Em aparte o vereador Fernando 

comentou que as igrejas são sustentadas pelos fiéis e que agora tramita na Câmara dos deputados projeto de lei 

para cobrança de ICMS apesar de não haver benefícios do governo as igrejas, enfatizando que a situação seja 

resolvida rapidamente e se o projeto chegar à Câmara ele será favorável. Também em aparte o vereador Wilson 

disse que o correto e que se reunissem com a prefeita para avaliarem, em razão de que deve ser obedecido o 

princípio da isonomia que prevê os mesmos benefícios às demais entidades, e se a prefeita disser que há lotes para 

todas, ele será de acordo. Ao final o vereador Márcio Andrade sugeriu o envio de ofício do Plenário solicitando 

avaliação jurídica e se entenderem que é possível seja enviado projeto de lei para avaliação. Acatada a sugestão 

ficou decidido o envio de ofício encaminhando solicitação do Pastor Alexandre de doação e/ou cessão de 

lotes às entidades religiosas, e se houver possibilidade, requer o envio de projeto de lei à esta Casa para 

análise. Solicita ainda, agendamento de reunião entre o executivo, representantes da igreja supra e 

vereadores para discutir o assunto. O vereador Evair disse que existem igrejas interessadas e acredita que o 

projeto será elaborado e disciplinará a doação se existir terreno, não sendo obrigação da prefeitura a doação de 

lote. Antes de finalizar o vereador Márcio disse ao Pastor que participe mais vezes das reuniões, para ver as ações 

do legislativo, pois, acontece das falas chegarem distorcidas à população e estando presente, avaliará quem merece 

seu voto. Não havendo mais assuntos para o grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: 

Discussão do Projeto de Lei 14/13 ficando agendada reunião das comissões no dia 12/02 às 18h00min no 

plenarinho da Câmara. Votação dos requerimentos apresentados, aprovados por unanimidade. Sobre 

requerimento de mudança das atribuições de vigia para motorista, o vereador Evair disse que não é possível, visto 

ser somente por concurso público, e que é possível dentro da mesma área, mas seria ótimo haver a mudança, 

havendo ainda possibilidade de o promotor autorizar caso seja necessário. Dito pelo vereador Fernando que torce 

para dar certo, mas, para que haja esta mudança, terão que modificar a estrutura administrativa. O Presidente 

convoca para terceira reunião ordinária mensal, a realizar-se no dia 17, 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.   


