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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2015, realizada àsdezenove horas 

do dia 01, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas.Feita a 

chamada estavamtodos os vereadores presentes.Após verificação, a ata da reunião anterior foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTEcom a seguinte pauta: 

O Presidente informa que estão sobre as mesas os seguintes convites: 1 - da AMEG para o primeiro 

seminário sobre as águas dia 12/06 em Capitólio; 2 - evento em comemoração ao dia mundial do meio 

ambiente no dia 03/06 das 08:00 às 12:00 na barraca da igreja; e 3 - do TCE/MG para o encontro 

técnico 2015. Comunicou ainda que estão sobre as mesas cópias de respostas de ofícios e 

requerimentos. Após informou que a câmara recebeu ligação da Sra. Chislene do cartório eleitoral de 

Jacuí, a qual praticamente convocou o Presidente, e convidou os demais vereadores para reunião com 

o juiz no dia 03/06 às 13:00 horas no fórum, visando discutir sobre o rezonoamento das cidades de 

Jacuí e Fortaleza, pois, existe quantidade mínima de eleitores que estes dois municípios devem ter, e se 

isso não ocorrer, os mesmos passarão a ser comarca de São S. do Paraíso. E segundo a Sra. Chislene 

ainda faltam quatrocentos eleitores para que isso não aconteça. Tendo o Presidente solicitado que 

confirmassem presença para se organizarem, pois, dependendo da quantidade de vereadores 

precisarão ir de carro próprio ou alugar veículo, pois, não caberá no veículo da Câmara. O vereador 

Wilson Pereira questionou a quantidade de eleitores que faltam para cada município, respondido pelo 

Presidente que faltam quatrocentos eleitores para os dois municípios, e a soma destes tem que 

resultar em dez mil eleitores para que a comarca continue em Jacuí. Que os funcionários do cartório 

eleitoral estiveram em Fortaleza nos dias 15 e 16 de maio, foi feita divulgação na rádio e propaganda 

volante, porém, a procura foi pequena. Dito pelos vereadores Wilson e Fernando que conhecem 

diversos cidadãos que completaram dezesseis anos recentemente e estão questionando como irão 

resolver a questão e se os funcionários deste cartório virão para que possam fazer o título de eleitor. 

Sugerido pelo Presidente que durante a reunião os vereadores proponham ao juiz que os funcionários 

do cartório eleitoral voltem a Fortaleza para resolver a questão, disse também que se for feita 

contagem de votos a situação poderá piorar. Continuando o Presidenteinformou que foi recebida 

resposta sobre corte do leite doado a população, feito pelo cidadão Thiago há alguns dias em reunião 

da câmara, e que será enviado ofício ao cidadãocom resposta do executivo e da assistência social, de 

que a questão é a vulnerabilidade social, ou seja, foi feita avaliação e as famílias não se enquadraram, 

por isso, houve o corte. Quanto a convocação da diretora do departamento de saúde a qual deveria 

estar presente nesta reunião para prestar esclarecimentos, o Presidente informou que a diretora 

enviou justificativa de que iria viajar por motivos particulares, que a passagem já havia sido comprada 

no dia 10/05, e por isso não estaria presente.Tendo o Presidente solicitado que a Sra. Edina fosse 

reconvocada para o dia 15/06.Sobre as eleições do conselho tutelar, o Presidente comentou que 
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após o envio de ofício, as inscrições foram estendidas, e que isso se deu porque com certeza devem ter 

percebido que realmente havia erro. Em seguida comentou que no dia 29/05,a tarde,a Câmara recebeu 

ofício do CMDCA solicitando fosse indicado um vereador para participar da abertura dos envelopes 

com a documentação das candidatas a eleição do conselho tutelar, o que aconteceria as treze horas 

desta data, mas, o Presidente não entendeu que a indicação seria para esta data, e por isso não a fez, 

que foi um erro seu, e que entrará em contato com o CMDCA para que indique algum vereador para 

participar dos próximos procedimentos. Após o Presidente comentou sobre matéria divulgada no 

jornal folha da manhã,a qual informa que grande parte das prefeituras da região não cumpre a lei da 

transparência, e que um destes municípios é Fortaleza, tendo sido citado que a Câmarapossui o 

referido site. Disse que pelo menos os balancetes contábeis da prefeitura são divulgados no site da 

ADPM, porém, a lei diz que deve ser criado site para a prefeitura. Tendoo Presidente feito 

requerimento ao executivo,para que o município se adequeà lei de transparência.Não havendo 

mais matérias no pequeno expediente, passou-seao GRANDE EXPEDIENTE:O vereador Jurubel Reis 

comentou que mesmo não sendo possível o comparecimento da secretária de saúde, o processo 

licitatório dos exames laboratoriais acontecerá em 02/06, e por isso, solicita aos vereadores que 

olhem para esta questão com bastante cautela e carinho, porque estão em um município pequeno onde 

a renda per capta não é grande, e a população trabalha muito para sobreviver. E se esta terceirização 

acontecer vão deixar um laboratório fechado, o qual ao longo dos anos deve ter custado caro para a 

prefeitura, que tem toda estrutura pronta para atender trinta e dois exames que a prefeitura faz há 

trinta anos. Disse que serão licitados apenas cinco tipos de exames, ou seja, a população terá 

gratuitamente apenas estes cinco tipos, qualquer outro exame que fizerem haverá custo ao paciente, e 

por isso solicita a colaboração dos colegas para conversarem com a prefeita, pois, havendo a 

terceirização, o vereador não entende onde haverá economia, visto que todos os funcionários que 

trabalham no laboratório continuarão trabalhando na prefeitura, pois, são servidores efetivos, apenas 

mudarão de setor. Relatou que esta situação irá onerar e muito a população fortalezense. Que entende 

que deve haver redução de despesas e adequação de custos, mas, isso não irá diminuir despesa do 

município, e que mesmo ocorrendo o processo licitatório, a prefeita deveria refletir friamente sobre o 

caso, pois, o vereador tem certeza que não trará nenhum benefício à população. Em aparte, o 

Presidente informou que há alguns dias participou de reunião com o Sr. Fernando Braghinni, gerente 

geral da Votorantim, o qual informou que a empresa conseguiu a licença de operação da planta de 

ácido. Fato este que os vereadores tiveram conhecimento através da Folha da Manhã, e para o 

Presidente, a empresa agiu com falta de respeito, pois, fizeram o anúncio depois que a matéria foi 

divulgada. Disse que questionou outras coisas, e que está chateado em saber que de um quadro de 

funcionários de mais ou menos noventa pessoas, apenas trinta e cinco por cento será de Fortaleza, o 
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que é muito pouco tornando a situação muito complicada. Após o vereador Gabriel Queiroz disse ter a 

mesma opinião do colega Jurubel quanto a terceirização do laboratório, pois, as despesas serão 

mantidas podendo até ser aumentadas. E que terceirizando será mais uma dívida a pagar. Em seguida 

o vereador Fernando Pereira cumprimentou os presentes, agradeceu a Deus por esta reunião e 

lamentou o fato de a população não estar presente para assistir a reunião, pois, é a primeira vez neste 

ano que o auditório encontrava-se vazio. Quanto a terceirização do laboratório disse que irá aguardar 

pronunciamento da secretária de saúde, e que talvez a questão possa ser repensada. Relatou que 

buscar melhorias é muito importante, que devem dar à população aquilo que a mesma merece, mas 

devem aguardar a fala da Sra. Édina, pois, às vezes pensam que é uma coisa, e na verdade é outra 

diferente. Após o vereador Evair Pereira informou que com a terceirização do laboratório haverá sim 

economia para o município e uma delas é o fato de que não será necessário contratar farmacêutico, 

pois, o Sr. Elieser irá assumir a responsabilidade, visto o afastamento do Sr. Juscelino. E que a 

economia final será de mais ou menos sete mil a oito mil reais, apesar de concordar com o vereador 

Jurubel em que poderá onerar a população. Enfatizado pelo vereador Jurubel que serão licitados cinco 

exames que são: hemograma, plaquetas, glicemia, urina e PCR, os outros serão cobrados da forma que 

quem ganhou a licitação quiser. O vereador Evair disse que provavelmente não será desta forma, que 

será cobrado seguindo uma tabela de preços. O vereador Fernando relatou que se estes cinco exames 

saírem de graça, então, não há necessidade da licitação por causa dos mesmos. Explicado pelo 

Presidente que a prefeitura irá custear estes cinco exames a outro laboratório, o laboratório de 

Fortaleza não irá funcionar, e qualquer outro tipo de exame a ser feito, terá que ser pago. Dito pelo 

vereador Evair que devem aguardar para saberem o motivo real que esta licitação ocorrerá, se é para 

economizar para o município ou outra situação. Que se a população tiver que pagar um pouco,fazer o 

que? Pois, já está na hora da mesma assumir um pouco, e maneirar para a prefeitura. Após o vereador 

Ernane Dias disse que junto do Sr. Gabriel esteve no gabinete da prefeita para conversar sobre a 

questão do laboratório, pois, está sendo muito cobrado pela população, e que devem esperar 

esclarecimentos da Sra. Édina para após tomarem alguma medida. Disse que tem certeza que a prefeita 

está fazendo de tudo para diminuir despesas e não aumentar. Apósfez requerimento ao executivo 

para a poda das árvores da Praça São Miguel, as quais estão ultrapassando a fiação elétrica. 

Informado pelo vereador Fernando que a poda destas árvores já foi iniciada. Que ocorreu pequeno 

acidente, pois, um galho caiu sobre fio de eletricidade, o que irá gerar gasto para a prefeitura porque 

quebrou padrão de uma residência. Diante do inicio do trabalho, o vereador Ernane retirou o 

requerimento, informando que a questão virou assunto em rede social, mas que, as pessoas deveriam 

esperar um pouco. Em aparte o vereador Jurubel solicitou ao colega Fernando fosse feita poda de 

árvore de grande porte localizada próxima da Igreja do Bom Jesus, pois, há riscos da mesma cair em 
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residência próxima. Lembrado pelo vereador Evair que deve primeiro pegar autorização com o padre 

visto ser área particular, tendo o vereador Jurubel ficado de providenciar esta autorização junto a 

paróquia o mais rápido possível. Em seguida o vereador Aparecido Amaral disse que não é apenas 

Fortaleza que está terceirizando o laboratório, pois, soube de outras cinco cidades que também 

fizeram o procedimento com este laboratório que provavelmente irá pegar os exames de Fortaleza. 

Relatou que em sua opinião irá gerar sim economia boa ao município, e que devem esperar as 

explicações da Sra. Édina. Após o vereador Wilson Pereira comentou que vai esperar a fala da Sra. 

Édina, que em sua opinião os cortes nas áreas da saúde e educação devem ser os últimos a serem 

feitos, e que devem analisar, se existem outros setores para fazer estes cortes, pois, quem recebe 

salário mínimo poderá ter dificuldade para pagamento dos exames. Dito pelo Presidente, que sabe de 

cidadão que irá gastar somente com exames de sangue o equivalente a mil e noventa reais, que não 

sabe se todos estes exames poderiam ser feitos no laboratório de Fortaleza, e que a questão da saúde é 

um problema muito sério e muito caro. Continuando o vereador Wilson informou que o time sub treze 

da escolinha de futebol foi vice-campeão em Itaú de Minas no dia 30/05, que todos parabenizaram os 

jogadoresque receberam medalhas, o que para o vereador foi uma ótima representação tendo sido 

divulgado inclusive em rádio de Passos. Por sugestão do Presidente foi feito ofício do Plenário 

parabenizando a diretoria da escolinha de futebol e que sejam estendidos os cumprimentos aos 

alunos e parceiros da mesma. O vereador Wilsonlembrou agradecimento feito ao CRAS, CMDCA e 

prefeitura, os quais tem apoiado bastante a escolinha, e disse que os alunos têm jogado muito para fora 

de Fortaleza, que tem intenção de realizar evento na cidade visando trazer dinheiro de outro 

município para cá. Que gostaria de agendar data que desse certo para todos, e que o evento teria 

duração de três meses. Lembrado pelo vereador Fernando que o jovem Tiago Lopes esteve 

recentemente em Belo Horizonte para teste de futebol, e infelizmente não passou, mas que, foi 

convidado para fazer outro teste no cruzeiro. Por sugestão do vereador Fernando foi feito ofício do 

Plenário parabenizando o adolescente, que não desperdiçou a oportunidade, teve iniciativa e 

coragem.O vereador Wilson lembrou que o aluno Ader fez testes em Belo Horizonte, mas, por causa 

da idade houve dificuldade, então passou a treinar no CPN. Solicitou ao Presidente o espaço da câmara 

para realização de eleição da nova diretoria da escolinha, informando que hoje a mesma se encontra 

sem diretoria tendo em vista vencimento de data. Dito pelo vereador Evair que até que seja feita 

eleição, prevalece aúltima diretoria. Após o vereador Adenilson Queiroz fez requerimento ao 

executivo para informações de quais tipos de incentivos o município pode oferecer para 

empresas que queiram se instalar no município.Sobre a questão do laboratório, disse preferir 

esperar a vinda da secretária de saúde para os esclarecimentos. Não havendo mais assuntos a serem 

discutidos no grande expediente passou-se a ORDEMDO DIA com a seguinte pauta:Votação em 
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segundo turnodo Projeto de Lei Complementar nº 02 que “Cria obrigação acessória para as instituições 

bancárias e financeiras que prestam serviços compreendidos na lista anexa a Lei Complementar de nº 

116/2003, Código Tributário Municipal, Lei 720/2003 Estabelece normas para recolhimento de 

ISSQN, que recebeu um voto contrário do vereador Jurubel Honorato Reis, e sete votos favoráveis dos 

vereadores Adenilson Queiroz, Aparecido Amaral, Ernane Dias, Evair Pereira, Gabriel Queiroz, 

Fernando Pereira e Wilson Pereira, sendo aprovado em segunda votação pela maioria. Justificado 

pelo vereador Jurubel que não é contra nenhum tipo de fiscalização, que cada vereador tem sua 

opinião, mas caso houver uma diferença financeira pequena para o município, haverá risco de 

perderem a única agência da cidade. O vereador Wilson disse que na reunião anterior seu voto foi 

contrário, mas, após consultar o jurídico, soube que seria apenas uma fiscalização, e como os 

vereadores são fiscalizadores, tem mais é que fiscalizar mesmo. O Presidente concordou com o 

vereador Jurubel, e disse que torce para que venha outro banco caso ocorra o fechamento da atual 

agência. Após foram colocados emvotação os requerimentos apresentados nesta reunião,sendo todos 

aprovados por unanimidade. Quanto ao requerimento do vereador Adenilson sobre incentivos às 

empresas, o vereador Fernando disse não ser contra, mas, que já é um tipo de incentivo os projetos de 

leide cessão de lotes que tramitam nesta Casa, e questionou se o requerimento seria para saber se o 

executivo tem algo mais a oferecer, respondido pelo vereador Adenilson que está falando de incentivo 

fiscal, isenção de impostos, etc. Informado pelo vereador Fernando que atualmente não há legalidade 

para a isenção de impostos. Antes de encerrar, o Presidente informou que enviou ofício ao executivo 

para o cumprimento da lei municipal sobre obrigação de enviar os atos normativos à Câmara no ato de 

sua publicação, o que não vem ocorrendo, pois, após levantamento verificou-se que os últimos envios 

ocorreram em 2013. Que possivelmente falta alguns do ano de 2013, e todos os outros dos anos de 

2014 e 2015, que o envio é simples basta tirar cópia e encaminhar á Câmara através de ofício, que 

entende como um desrespeito, pois, estes documentos não são somente para o mesmo analisar, mas, 

para todos os vereadores saberemo que está acontecendo na prefeitura. Disse que esta questão foi 

cobrada várias vezes, que isso não é uma ameaça, mas, se a prefeita não cumprir a lei, irá tomar 

providências, lembrando que não tem nada a ver com política, e está aguardando a sensatez da 

prefeita para resolver a situação.No uso da palavra, o vereador Wilson disse que no requerimento do 

colega Adenilson talvez fosse bom acrescentar,e saber da empresa que tem interesse, qual o número 

de empregos serão oferecidos, para ver que tipo de incentivo seria dado, pois, dependendo da 

quantidade não seria viável. Lembrado pelo Presidente que já foi sugerida por ele, a criação de 

programa de incentivo a geração de emprego, onde aparecem oportunidades para a prefeitura ajudar 

os órgãos privados, os quais irão retribuir ao município. Disse que a prefeita participou de evento em 

que o prefeito de Santo Antonio da Alegria falou sobre isso, tendo a mesma, feito anotações para 
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posteriormente entrar em contato com o referido prefeito. Em aparte o vereador Evair questionou se 

há previsão de data para votação dos projetos de cessão dos lotes, respondido pelo Presidente que está 

esperando pronunciamento da prefeita após a mesma ter recebido visita dos vereadores Gabriel e 

Jurubel. Solicitou que a prefeita seja novamente procurada visando agilidade nesta votação e se a 

resposta for negativa, os projetos serão votados na próxima reunião. Explicado pelo vereador Evair 

que seu questionamento se dá porque a outra fábrica de móveis do município já está em fase 

terminal,deixando mais desempregadosna cidade, e se demorar muito, não haverá nenhuma empresa 

para querer os lotes.O Presidente convocapara segunda reunião ordinária do mês de junho, a realizar-

se no dia 08, 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.   


