ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2015, realizada àsdezenove horas
do dia 13, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas.Feita a
chamada estavamtodos os vereadores presentes.Após verificação, a ata anterior foi aprovada por
unanimidade. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE: O Presidenteinformouque estava sobre as mesas
convite para reunião mensal do grupo Construção Conjunta – participação Comunitária, no dia 14/07,
ás 18:00 horas, nesta Casa. Instalado o GRANDE EXPEDIENTE:O vereador Jurubel Reis fez
requerimento à tesouraria da prefeitura requerendo cópias das notas de empenhos,
acompanhadas das respectivas notas fiscais da empresa Laboratório Nossa Senhora da
Conceição, o qual presta serviço na policlínica, tendo em vista, haver um mês que o serviço foi
terceirizado, visando saber se realmente os valores estão ficando muito abaixo do que era
gasto pela prefeitura, visto que, os funcionários foram mantidos e toda estrutura do laboratório do
município encontra-se parada.Disse que é um absurdo os cidadãos terem que pagar por exames. Que
alguns exames realmente tem baixo custo, porém, outros são mais caros, e o município tem como fazer
para o povo, sem gastar a mais por isso. Participa deste requerimento o vereador Wilson
Pereira.Quanto a requerimento feito há alguns dias para manutenção de mata burro próximo da
fazenda do Sr. Donizete Lopes, o vereador Jurubel disse que passou pelo local, e a situação está crítica,
por isso, devem falar pessoalmente com o Sr. Itamar, e verificar se existe possibilidade de manutenção.
Após agradeceu a presença dos alunos de Franca, disse que devem aproveitar as férias para
descasarem e claro não deixar de estudar, tendo em vista, as dificuldades enfrentadas pelos mesmosna
ida e volta, por isso, devem aproveitar a oportunidade e a porcentagem de bolsa cedida pelo
município. Relatou que foi feito requerimento ao executivo em reunião anterior, solicitando seja
mantido o transporte dos alunos, visto que, o gasto com a educação, na verdade é um investimento no
futuro de cada aluno, e que apoia a continuidade do transporte. Tendo o Presidente informado ter
passado pelo mata burro e que apenas a limpeza basta. Dito pelo vereador Gabriel Queirozque o
serviço ainda não foi feito. Após o vereador Fernando Pereira agradeceu a Deus por esta reunião,
cumprimentou os presentes e lembrou-se de ofício expedido à secretaria de Estado sobre o
asfaltamento Fortaleza/Jacuí, que infelizmente a resposta é que não há recursos para tal obra. Que isto
o deixa indignado, pois, alguns candidatos em época de eleição, aparecem com campanhas mentirosas,
as quais dizem que já está disponível o asfaltamento. Quanto ao transporte para Franca, disse ser
parceiro no que for melhor para os alunos e para o município, pois, sabe que o estudo é muito
importante. Em seguida fez ofício ao Sr. Itamar solicitando a retirada dos galhos que foram
podados na Praça São Miguel, pois, a poda foi realizada há uns quarenta dias,e os galhos não
foram retirados, podendo ser colocado fogo nos mesmos ocasionando incêndio em veículos e
na rede elétrica do local. Participa do ofício o vereador Evair Pereira.Após o vereador Evair
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Pereira falou sobre requerimento feito em reunião anterior sobre as contas de telefone do inicio do
ano, disse acreditar não ter dado tempo de responder, e como a Câmara entrará em recesso, não irá ter
mais necessidade da resposta, pois, irá fazer isso pessoalmente junto a secretaria desta Casa.
Informado pelo Presidente que a resposta já está sendo formulada, e que o recesso é apenas
parlamentar, e o administrativo continua trabalhando normalmente. Dito pelo vereador Evair que o
mesmo virá pessoalmente a Câmara.Continuando o vereador Evair disse ser totalmente a favor do
transporte de Franca, porém, gostaria fossem tomadas providências relacionadas a segurança, pois,
houve acidente e felizmente não havia alunos no veículo, mas, se acontecesse algo com algum aluno, o
município seria responsabilizado, por isso, gostaria que fosse feito seguro de vida para cada aluno,
visando resguardar todos. Após sugeriu fosse feito requerimento do Plenário requerendo do
executivo, informações das providências adotadaspara apurar quem foi o responsável por
acidente ocorrido em Franca, e ainda, requerendo cópia do boletim de ocorrência, pois, é sabido
que o acidente não ocorreu no local onde o veiculo deveria estar que é na frente da escola, então a
responsabilidade é de quem?O veículo estava errado? E o motorista que vai pagar o conserto? Pois, o
que não pode é o veículoficar parado, sucateado e jogado, sem saber quem irá arrumar, porque a
verdade, é que o município não tem dinheiro para o conserto, mas, houve o acidente e as causas devem
ser apuradas. Que junto do jurídico devem verificar a cópia do BO e também de quem é a
responsabilidade, para que o responsável arrume o veículo para ser destinado ao transporte destes
alunos. O vereador Fernando questionou onde ocorreu o acidente e se foi longe da universidade, e em
caso afirmativo, porque o motorista estava neste local, respondido pelo vereador Evair que ocorreu
numa rotatória distante da faculdade. O vereador Evair disse esperar que o requerimento seja em
nome do Plenário uma vez que todos os vereadores tem o intuito de ajudar o alunos, pois, o veículo é
primordial neste transporte.Ao final a sugestão foi acatada. Em seguida o vereador Evair fez
requerimento ao executivo requerendo se possível,que o engenheiro do municípioelabore
projeto de construção de calçadão próximo à Praça da Matriz, para que possam buscar recursos
através de deputados, Votorantim e Morro Azul, a qual ajuda muito o município. Explicou que este
calçadão seria quase na rua inteira, visando dar acesso aos jovens que queiram fazer algum evento,
uma vez que o trânsito no localé intenso em dias de festa. Após o vereador Ernane Diaslembrou que
em reunião anterior foi feito requerimento solicitando o transporte para Franca, que todos aprovaram,
pois, querem o melhor para os alunos. Fez os seguintes requerimentos: 1- ao executivo seja
avaliada possibilidade do retorno do transporte escolar urbano da rede municipal de ensino,
ao menos nos dias chuvosos, visto que o transtorno é grande para as mães quando vão buscar
os alunos na escola; 2 - ao Sr. Itamar para que sejam podadas as arvores próximas do pesqueiro
do mamão, assim como, dos locais necessários no campo de futebol Beira Rio. Participam deste
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requerimento os vereadores Adenilson Queiroz, Evair Pereira e Wilson Pereira;3 –ao Sr. Itamar
para manutenção da estrada de acesso a Catuaí, mais precisamente próximo do Sr. João
Baquião, onde a situação é crítica. Informado pelo Presidente que foi dito pelo Sr. Itamar está sendo
feita manutenção da estrada de Jacuí e após será feita das estradas das areias e Catuaí. Tendo sido
retirado o requerimento. Em seguida o vereador Aparecido Amaraldisse ser de acordo com a
continuidade do transporte dos alunos para Franca, da melhor maneira possível. Fez ofício ao Sr.
Itamar e ao Sr. Adilson Neto, agradecendo e parabenizando pela manutenção das estradas do
Chapadão. Assinam este ofício os vereadores Ernane Dias e Evair Pereira.Após o vereador Wilson
Pereira relatou que saúde e educação são essenciais, e que é de acordo com o transporte para Franca.
O vereador Adenilson Queiroz fez ofício ao Juiz Eleitoral de Jacuí solicitando o número de
eleitores do município relacionando os nomes dos mesmos. Quanto ao transporte escolar de
Franca disse que educação e saúde são as prioridades do município. Em seguida o
Presidentecomentou que quando ocorreu o acidente, foi conversado com o Chefe do Setor, para saber
da continuidade deste transporte, e encontraram possibilidade, que foi utilizar o ônibus que fazia o
transporte escolar para Passos, e usar o ônibus que fazia o transporte escolar urbano para levar os
alunos de Passos, porém, de maneira segura, seja com pagamento de seguro ou outra forma. Que o Sr.
Ronaldo ficou de entrar em contato com a prefeita para verificar esta possibilidade, porém, não foi
feito. Que saúde e educação são prioridades, a prefeita também tem consciência que está ajudando,
mas, devem se esforçar para tentar ajudar,e se possível no futuro, esclarecer que não haverá mais
possibilidade de ser feito este transporte, assim como, não terá também para Passos. Sugeriu seja feita
programação ou divisão para todos, o que será pautado e justo. Informou que por ser em Franca é mais
difícil para os alunos pagarem, por isso, sugeriu a criaçãode método de divisão de despesas, o que não
vai pesar para ninguém. Que todos os vereadores pensam da mesma forma, e querem o bem dos
alunos, inclusive este assunto já foi discutido em Plenário outras vezes. Após fez requerimento ao
executivo requerendo cópia da conta do telefone celular da prefeita desde o início do mandato
até a presente data.Quanto aos projetos em trâmite, disse que após acordo, irão votar nesta reunião o
projeto da cessão dos lotes, que é o substitutivo, porém, estão aguardando resposta da quantidade de
empregos que serão gerados por cada empresa, por isso, será votado na próxima reunião. Em aparte o
vereador Evair fez requerimento ao executivo requerendo informações dos motivos do
rompimentodo contrato entre a empresa TRANSLAVIA e a Prefeitura Municipal, pois, a
empresa prestava serviço no transporte escolar na zona rural, e de uma hora para outra,
rompeu o contrato. Participa deste requerimento o vereador Fernando Pereira.Após o vereador
Adenilson Queiroz questionou se foi feito boletim de ocorrência a época do acidente com veículo em
Franca, respondido que sim. Antes de encerrar, o cidadão CharlesWilian, estudante da universidade de
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Franca, pediu a palavra e disse que todos têmgrandes sonhos com o futuro,mas, dentro desta
realização há muita insegurança. Relatou que trabalha o dia todo e tem vinte minutos para sair do
trabalho e pegar o ônibus para ir estudar e ao voltar, vai novamente para o trabalho. Que não quer
exemplo de ninguém, mas, está se esforçando pelo desconto que o município dáaos alunos. Que a
distância é longa, existe dificuldade em ter alto índice de notas, mas, todos os alunos estão se
esforçando visando recompensar os vereadores e a gestora, tendo em vista, o investimento feito nos
mesmos. Disse que queria deixar de estudar para estar junto de sua família e criar seus filhos, mas,
pensando no futuro deles é que se esforça, assim como, os demais alunos, cada um pensando no seu
futuro. Comentou que as mensalidades que não são baixas, e que os vereadores têm boaparticipação
no que diz respeito ao desconto, porém, para quem tem família e salário contado, não sobra nada, pois,
os alunos ainda pagam certo valor de mensalidade, e sempre há dúvida se no próximo mês haverá o
transporte, com isso fica difícil. Informou que perdeu data de entrega de trabalho avaliativo por falta
do transporte, e solicitou aos vereadores que sejam firmes, tanto para uma resposta positiva, quanto
negativa, e em caso negativo ficará inviável estudar em Franca, pois, o transporte é caro. Disse
entender a situação do município, porém, os alunos querem uma posição firme dos representantes.
Disse que precisam saber resposta do requerimento feito neste sentido, pois, visto o retorno das. Que
hoje estão a mercê, de uma situação que se resolvida só trará benefícios aos alunos. Que entende que
alguém deve ser responsabilizado pelo acidente,pois, os alunos não podem pagar por erro que não
cometeram. Solicitou ao final uma resposta dos vereadores e que se possível fosse positiva, dentro das
condições do município. Em resposta, o Presidente informou que a resposta do requerimento não é de
responsabilidade da Câmara, que todos os vereadores pediram, querem, e estão torcendo que para dê
certo este transporte, porém,o executivo tem livre arbítrio em decisões administrativas. Que o
executivo tem o prazo de trinta dias para responder o requerimento, e precisam aguardar, ou do
contrário se os vereadores se disponibilizarem poderiam montar comissão e procurar a prefeita para
obter resposta rápida. Disse que a Câmara é a favor do transporte e acha que a prefeita também. O
vereador Fernando comentou saber das dificuldades enfrentadas pelos alunos de Franca, que após o
acidente, o Sr. Charles o procurou para que pudesse ajudar, que correu atrás para a volta do
transporte, mas, infelizmente não foi possível o transporte completo. Questionou como estava sendo
feito o transporte após o acidente, respondido que uma Kombi transportava os alunos até o posto tupi,
e após, pegavam ônibus de Alpinópolis, porém, esta situação era critica, pois, já esqueceram os alunos
no local que é muito perigoso.Informado pelo vereador Fernando que o que for melhor para os alunos
e o município, os vereadores irão lutar, apesar de a decisão final ser do executivo, porém, irão lutar
para diminuir os custos aos alunos. Em seguida o vereador Jurubel parabenizou o cidadão Charles
pelas palavras e disse saber o quanto estes alunos se esforçam, assim como, o empenho pessoal do
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cidadão desde quando se mudou para Fortaleza. Relatou ser de acordo em montar comissão de
vereadores, visando dar posição definitiva aos alunos. Que em sua opinião a prefeita tem sensibilidade
de saber a importância deste transporte, e irá continuar com o mesmo, até porque, há alunos que
iniciaram os estudos recentemente. Relatou que é sabido por todos que a crise é no país inteiro, mas,
ainda moramos numa cidade privilegiada em localização e receita, a qual é boa pelo tamanho do
município, e que sabe que existem dificuldades, apesar de os números mostrarem a boa receita,
conforme dito em reunião anterior pelo vereador Adenilson. Questionou quantos alunos vão para
Franca, pois, precisam saber o numero exato para pensarem qual veículo, respondido que são treze
alunos. O vereador Adenilson Queiroz comentou que o que os vereadores continuam fazendo é a
devolução mensal para que sejam pagas as bolsas de estudos, e isso, é o que depende da Câmara, mas,
o restante é de responsabilidade do executivo, e acredita que a prefeita não vai se opor, pois, na
verdade está sendo feito investimento, visto que, sem estudo a situação é mais difícil, e torce para que
todos os alunos concluam os estudos, que é muito importante, pois, não ficarão somente no município,
mas, buscarão espaço em outros lugares. Ao final se disponibilizou em falar com a prefeita caso seja
montada comissão de vereadores. O Presidente concordou e disse que a devolução mensal continua
sendo feita, e que nenhum vereadorse opôs a esta situação. Após o vereador Evair questionou se os
alunos tentaram marcar reunião com a prefeita, respondido pelo Sr. Charles, que a procurou
pessoalmente, a qual lhe passou a situação real do município. Dito pelo vereador Evair que é
primordial que o veiculo envolvido no acidente esteja rodando, pois, sem ele talvez não consigam,
visto que estão até alugando veiculo para transporte de alunos. Que a solução por parte do advogado
da prefeitura é rápida, o qual irá verificar de quem é a culpa. E se a Câmara tem recurso,o qual ao ser
devolvido para a prefeitura poderia ser usado no conserto deste veículo, pois, quando foi feito o
pedido para as bolsas, o Presidente acatou, mostrando ser sensato, e de repente, pode ajudar neste
conserto, para que seja utilizado durante o dia no município e a noite para Franca. Relatou que a ideia
de formar comissão é boa, e que os alunos poderiam ir juntos. Dito pelo Presidente que a comissão
poderia ser de dois representantes dos alunos e três vereadores, e quanto à devolução de valor para o
referido conserto, disse que não dá para devolver, pois, não sabem em quanto ficará, por isso, deve
primeiramente ser avaliado, além, de ter que fazer o orçamento do conserto,lembrando que foi
diminuído o valor do repasse da prefeitura para a Câmara, por isso, deve ser avaliado. Continuando o
vereador Evair disse discordar do colega Jurubel quando o mesmo disse que a arrecadação do
município ainda é muito alta, porque neste mês, o valor foi de cem mil reais a menos, e talvez o
vereador não tenha em mãos os dados atualizados, mas, quando ver, irá concordar que a receita caiu.
Disse que está esclarecendo porque esta imagem de que o município tem muita arrecadação, não
existe, e as informações estão na prefeitura para qualquer um que quiser ir ver, e que ao analisarem,
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devem ver a receita líquida. Em resposta o vereador Jurubel informou que não disse que a receita é
muito boa, mas sim, que a receita corrente líquidapara um município do tamanho do nosso, ainda varia
em torno de um milhão e um milhão e cem mil reais por mês, e que é claro que tem meses que o valor
aumenta, e em outros varia, porém, não disse em momento algum que o município está nadando em
dinheiro. Dito pelo vereador Evair que o município é pequeno, mas que, a folha de pagamento da
prefeitura é grande, sendo gastos quase seiscentos mil reais, que o valor recebido é de oitocentos mil
reais, e os duzentos mil restantes são distribuídos na saúde, educação e demais setores. Após o
vereador Ernane Dias disse que todos os vereadores sempre lutaram para ajudar os alunos com
transporte, porém, não depende apenas dos mesmos, a prefeita é que vai verificar a possibilidade,
tendo em vista, o que vem passando o município. Quanto a formação de comissão, disse que gostaria
de participar, informado pelo Presidente que irão decidir após esta reunião. O vereador Wilson Pereira
parabenizou todos os alunos pelo empenho, pois, sabe o quanto é difícil. Disse que é uma alegria
enorme para o aluno e sua família, quando terminam a faculdade, e no que depender dos vereadores
tudo será resolvido. Sobre a receita do município, disse que sempre foi falado sobre a receita já
deduzida, porém, antes achavam que era mentira, o que não é, porque a receita do município sempre
foi este valor, porém, existem as deduções que todos sabem. Tendo o Presidente concordado com a
fala do vereador Wilson. O cidadão Charles agradeceu a atenção dos vereadores tendo em vista
pautarem o assunto com atenção, abrindo mão de verba da Câmara, informando que os vereadores
irão ver o retorno e receberão o convite de formatura destes alunos. Em aparte o vereador Fernando
solicitou que os presentes participassem mais das reuniões da Câmara, pois, para os vereadores é
muito bom, visto ser difícil ver o auditório cheio. Em resposta ao vereador Evair, o Presidente
informou que não está falando mal, mas, a ação hoje de uma folha de pagamento com valor alto, é
respingo de administrações anteriores,que sobrecarregou a prefeitura e por isso, hoje está nesta
situação. Quanto a Câmara, tenta fazer uma administração da melhor maneira possível, apesar de
saber que errar todos erram, mas está tentando fazer o melhor, e que a prefeita o perdoe, mas, muitas
das vezes não entende que a mesma faça isso, e as vezes falta um pouco de vontade por parte dela,
apesar de respeitar a opinião de cada um. O vereador Evair questionou se o Presidente estaria
afirmando que está faltando vontade por parte da prefeita. E relatou que quando o Presidente disse
sobre administrar esta Casa, o mesmo acha que não está grandes coisas. Respondido que muitas das
vezes, falta sim vontade por parte da prefeita, e que então o vereador Evair poderia indicar onde estão
os erros de sua administração como Presidente desta Casa e poderia ficar a vontade para apresentar as
denúncias que achar necessária. O vereador Evair solicitou que não levasse o assunto para o lado
pessoal, porque os alunos estão presentes para solicitar apoio com o transporte. Dito pelo Presidente
que jamais levará os assuntos para o lado pessoal, que acredita administrar bem a Câmara, bem
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melhor inclusive que o executivo. Respondido pelo vereador Evair que administrar uma câmara não é
um por cento de administrar uma prefeitura, que o Presidente apenas assina, os administradores são
as pessoas que trabalham na Câmara, e por isso, não deve comparar jamais com administrar uma
prefeitura, e para o Presidente dizer que é um bom administrador, deve candidatar e ganhar a eleição.
O Presidente solicitou ao vereador Evair que baixasse o tom de voz, respondido que está conversando
no mesmo tom do Presidente, o qual respondeu não estar levantando a voz. Após discussões, o
Presidente disse não entender o motivo do nervosismo do vereador Evair, respondido que o
Presidente ainda não o viu nervoso, que está apenas discutindo e que foi provocado pelo Presidente,
pois, quem é o Presidente para dizer que a prefeita não administra? Que o Presidente deveria
administrar a própria casa, e que a única coisa que o mesmo pode fazer é um requerimento para a
Prefeita e nada mais, por isso, o Presidente deve parar de querer denegrir a imagem da prefeita, ir
trabalhar e cumprir com suas obrigações.Em resposta, o Presidente informou que apenas respondeu a
fala do vereador Evair, e quanto ao fato de que o Presidente apenas assina, o mesmo acha, que a
prefeita também só assina documentos,porque a mesma escolhe quem administra para ela, do mesmo
modo que ele escolhe quem administra a Câmara para ele. Disse que não é provocação, e que está
cumprindo sim suas obrigações e trabalha, e quanto a candidatar para prefeito se achar que deve, irá
candidatar, pois, este assunto não é da alçada do vereador Evair.No uso da palavra a cidadã Ana
Cláudia disse que vieram nesta Casa para ouvir solução e não brigas, respondido pelo Presidente que a
cidadã pode ter certeza que estão pensando em solução, porém, na Câmara às vezes acontecem
divergências de pensamentos. Tendo a cidadã, questionado qual a empresa é responsável pelas contas
da prefeitura, respondido que é a ADPM (Administração Para Municípios).Não havendo mais assuntos
a serem discutidos no grande expediente passou-se a ORDEMDO DIA com a seguinte pauta:Votação
dos requerimentos apresentados, aprovados por unanimidade.O vereador Jurubel questionou ao
colega Evair, se a construção do calçadão seria na Rua, respondido que sim e que deve ser deixado
espaço mais estreito para tráfego de veículos.Quanto a reunião com a prefeita, o Presidente solicitou
que os alunos nomeassem dois representantes, e assim que conseguir agendar, será feito contato com
os vereadores. O vereador Fernando disse que gostaria de estar presente, mas sua filha está com
problemas de saúde e não será possível.O Presidente convocapara a primeira reunião ordinária de
agosto, a realizar-se no dia 03, 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.
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