ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, realizada às
dezenove horas do dia quatro, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, cento e sete, centro,
Fortaleza de Minas. Feita a chamada constatou-se a ausência do vereador Márcio Domingues Andrade,
presentes os demais vereadores. Justificada a ausência do vereador pelo Presidente visto apresentação de
atestado médico. Após verificação, a ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi
instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: O Presidente questionou às comissões se o
projeto de lei nº 06/14 de abertura de crédito especial no Fundo Municipal de Assistência Social, seria
liberado ou aguardariam pronunciamento do contador do município. Disse que após contato do assessor
jurídico com o contador, o mesmo disse que não teve tempo de repassar o assunto à Assistente Social Carla.
Tendo sido agendada reunião das comissões para discutirem os projetos em pauta, no dia 07/08 às 19
horas. Em seguida foram feitas as seguintes leituras: Projeto de Lei nº 08/14 que “Dispõe sobre doação de
lote conforme política habitacional prevista em lei municipal nº 986 de 12/12/2011”; Projeto de Lei nº
09/14 que “Dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências”; Proposta para criação
de Projeto de Lei, de autoria do Sr. Marcelo Donizete Dias. O Presidente informa que foram distribuídas as
seguintes cópias: Ofício com análise técnica sobre diminuição do repasse à Câmara; Ofício com quadro de
detalhamento de despesas para análise do orçamento/2015; Ofício da Secretaria Nacional de Assistência
Social sobre transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social; Convite da Câmara de
Passos para descerramento de placa comemorativa, destinada à Santa Casa de Passos; e respostas de
requerimentos. Na sequência foi instalado o GRANDE EXPEDIENTE. O Presidente oficializou o
executivo, solicitando o impacto orçamentário e a declaração do ordenador de despesas, os quais
devem acompanhar o projeto de lei nº 07/14 que “Dispõe sobre viagem a serviço e concessão de diária a
servidor dos órgãos da administração pública direta e dá outras providências”, que já se encontra na
Câmara. Após fez os seguintes requerimentos ao executivo, requerendo: 1 – relação de membros que
compõem a comissão de coordenação do processo de avaliação de desempenho, nos termos do art.
24, inciso III do Estatuto dos Servidores Públicos; 2 – relação dos membros que compõem os
Conselhos: Municipal de Saúde, Municipal de Assistência Social, CMDCA e demais Conselhos
Municipais; 3 – relação de servidores que recebem gratificação, horas extras e insalubridade; 4 –
seja estudada possibilidade de criação de plano de saúde para os servidores municipais. Assinam
este requerimento, os vereadores Ernane Dias e Wilson Pereira. Em seguida o vereador Jurubel Reis
comentou que os projetos em pauta permanecerão com as comissões e possivelmente serão votados na
próxima reunião, solicitando ao Presidente que falasse com o contador da prefeitura para que enviasse os
documentos que faltam para votação do projeto 06/14. Discorreu sobre evento ocorrido no pesqueiro do
mamão em prol do hospital do câncer de Passos em 03/08, com a presença de muitas pessoas. Falou de
diversos acidentes ocorridos no fim de semana, e fez requerimento ao executivo para construção de
redutor de velocidade na Rua Tiradentes próximo a residência do Sr. Miguel, melhorar a sinalização
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com placas na Rua Santa Cruz, e verificar forma de reduzir a velocidade dos veículos que transitam
pela referia rua, principalmente perto do cruzamento com a Rua Tiradentes. Falou de aprovação de
termo de parceria com a COPASA que aprovou convênio com a mesma por mais trinta anos, e que a
empresa se comprometeu que depois de aprovado o convênio, seriam iniciadas obras de infraestrutura no
novo loteamento. Questionou data de inicio destas obras, visto ser cobrado pela população, respondido pelo
colega Fernando que o chefe de gabinete entraria em contato com a COPASA em 05/08. Comentou que já
está se aproximando a época de plantio, e que precisam de informações sobre a organização para realização
das arações, respondido pelos vereadores Evair e Amaral que as inscrições se iniciaram nesta data, estão
sendo feitas pelo Sr. Itamar Neto, serão distribuídas cinco horas a cada produtor que ajudará com o óleo
diesel, respeitando o fato de haver apenas um trator para fazer o serviço com grade maior. Em seguida o
vereador Jurubel disse que já são dezoito meses do novo mandato, que foi encaminhado a esta Casa o
percentual do índice da folha de pagamento o qual está entre 51 e 52%, e com esta porcentagem não vê
motivos para a prefeitura não dar o reajuste para os servidores ao menos do índice inflacionário, tendo sido
feito requerimento ao executivo requerendo o reajuste salarial pelo menos do índice inflacionário
aos servidores públicos municipais. Após comentou que onde será construída pista de Motocross, estão
sendo colocadas estacas para construção de cerca, e algumas destas estacas foram colocadas próximo da
curva muito perto do asfalto, o que pode ser perigoso e por isso, fez requerimento ao setor competente
para melhor avaliação do posicionamento das estacas, pois, a curva é muito fechada. O vereador
Evair informou que diante das reuniões realizadas por alguns grupos e com a Votorantim, o mesmo ficou
responsável pela parte do turismo e no dia que foram furados os buracos para serem colocadas as estacas,
estava presente e pensaram que se as estacas fossem colocadas umas das outras em uma distância que dá
para estacionar veículo, os cidadãos iriam fazer isso o que tiraria a visão da curva o que se torna mais
perigoso ainda. Sugerido pelos vereadores Ernane e Fernando fossem construídos redutores de velocidade
antes e depois da curva visando diminuir a velocidade. Quanto a proposta do Sr. Marcelo, o vereador
Jurubel disse esperar que a prefeita acate e encaminhe à Câmara o referido projeto de lei. Após o vereador
Fernando Pereira cumprimentou todos, agradeceu a Deus por esta reunião, parabenizou o Sr. Marcelo pela
proposta que é muito interessante, que será analisada e provavelmente será enviada a indicação, pois,
qualquer servidor pode precisar desta ajuda e por isso devem reivindicar este projeto. Oficializou o
executivo por ter renovado a frota de veículos quebrados do município, dizendo que os motores da
patrol e do caminhão ford foram arrumados. Questionando pelo vereador Ernane se com a patrol do
município funcionando, a da AMEG irá parar, respondido que a patrol da AMEG está parada, pois, quebrou
a transmissão. O vereador Evair Pereira parabenizou o Sr. Marcelo pela elaboração de proposta, disse achar
importante, ser a favor da elaboração do projeto, e acreditar que será aprovado. Informou que não sabe de
que maneira, mas, já houve casos de redução de carga horária de funcionários, como o do psicólogo, Sr.
Rivelino que teve sua carga horária reduzida de seis para quatro horas. Informado pelo Sr. Marcelo que foi
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usada lei federal para esta redução, assim como, para redução e carga horária da assistência social. Fez
requerimento ao executivo, requerendo cópia de resposta da solicitação da Sra. Márcia Araújo
enviada a prefeitura, pois, a solicitação está dentro da normalidade, e a cidadã realmente precisa, e o
vereador acredita que diante de fato tão importante a resposta não poderia ser conforme lida pelo assessor
jurídico, e que também é contra a este tipo de resposta e acredita que a prefeita talvez não tenha dito dessa
forma e pode ser que algum funcionário tenha dado esta resposta. Fez parte do requerimento o vereador
Fernando Pereira. Quanto ao projeto de doação de lote, questionou se existe compromisso de compra e
venda, respondido que sim. O vereador Evair fez oficio ao executivo parabenizando pelo trabalho de
cascalhamento das estradas principalmente próximo do Sr. Ladico. Finalizou relatando ser favorável
ao reajuste salarial dos servidores, mas, quando se fala de 52%, significa que o município já está no limite, e
futuramente quem tiver determinado o reajuste poderá responder judicialmente, mas, devem se reunir, a
prefeita e o sindicato para analisar forma visando não onerar a folha de pagamento, pois, se for dado o índice
do governo, o percentual passará de 60%. Dito pelo vereador Fernando que com o aumento desta
porcentagem poderá levar a demissões. Tendo o vereador Jurubel relatado que na verdade o limite é de
54%. O vereador Gabriel Queiroz parabenizou a elaboração de proposta do Sr. Marcelo, disse que esta
mudança poderia ter ocorrido há mais tempo, mas, que o cidadão olhou com carinho para a situação e tudo
será resolvido. Comentou que o trabalho da COPASA no novo loteamento deve demorar, pois, é complicada
a realização de infraestrutura, e por isso não podem cobrar. Esclarecido pelo colega Jurubel que a COPASA
se comprometeu a fazer toda ligação de água, esgoto, pluvial, a construção de outro reservatório, e toda
mão de obra se a prefeitura fizer a vala, visto já existir levantamento topográfico. Em seguida o vereador
Aparecido Amaral disse que o projeto é bom e não tem como não ser aprovado, informou que a manutenção
da patrol foi finalizada nesta data e seria testada em 05/08. Quanto aos projetos relatou que as comissões
irão se reunir para ver o que pode ser feito e parabenizou o Sr. Itamar e os organizadores do evento em prol
do hospital do câncer. Após o vereador Wilson Pereira parabenizou o Sr. Marcelo pela elaboração de
proposta de projeto de lei, pediu a Deus saúde ao mesmo para que continue com estas ideias, pois, este não é
o primeiro projeto elaborado pelo cidadão e precisam sempre dele trazendo ideias boas como esta.
Parabenizou também a equipe organizadora de evento ocorrido no pesqueiro do mamão, enfatizando que
eventos como este devem ocorrer sempre. Disse que o lote citado no projeto de lei foi doado há mais de dez
anos, por isso pode ser passada a escritura, mas, devem esperar parecer jurídico e analisar as leis. Em
seguida o vereador Ernane Dias parabenizou o Sr. Marcelo visto estar fazendo o que é justo para a cidade,
dizendo que enquanto houver pessoas que pesam desta forma, Fortaleza irá pra frente. Parabenizou
também os organizadores do evento para o hospital do câncer e justificou sua ausência no mesmo.
Comentou que os veículos da prefeitura são solicitados por cidadãos e são sempre emprestados, porém, o
executivo não pode pagar as horas extras dos motoristas, e que a prefeita deveria encontrar meio para que
haja plantão dos motoristas nos fins de semana, pois, há alguns dias foi liberado veículo para o Sr. Dilsão,
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mas não havia motorista. Após foi feito oficio do Plenário parabenizando a equipe organizadora do
evento em prol do hospital do câncer de Passos, onde estiveram presentes mais de mil pessoas, o qual
foi muito bom todos doaram e participaram como puderam por uma causa justa. Por sugestão do vereador
Fernando Pereira foi feito oficio do Plenário à COPASA solicitando o inicio nas obras de
infraestrutura do novo loteamento. Após o vereador Evair sugeriu a elaboração de requerimento ao
IMPRESFORT para que o mesmo faça o plano de saúde aos servidores, uma vez que é descontado valor e o
instituto não faz nada mais que a aposentadoria para os funcionários, então que inclua em seu estatuto
forma para oferecer o referido plano, pois, para que seja feito pela prefeitura talvez possa onerar os cofres
públicos e possam ainda justificar que não há recurso para tal. O vereador fez requerimento neste
sentido ao IMPRESFORT. Informado pelo vereador Fernando que foi feita anteriormente esta indicação e
que a resposta foi que seria inconstitucional, pois, se for permitido ao IMPRESFORT será também ao
INSS. O vereador Wilson relatou que o funcionário público passa a fazer parte do IMPRESFORT depois
de se aposentar e com isso não tem direito ao plano de saúde, já que é para funcionários. O vereador Evair
questionou possibilidade de redução do desconto do IMPRESFORT que é de 11%, para 8% e usar os 3%
restantes para implantação do plano de saúde, pois, neste caso a porcentagem seria usada pela prefeitura.
Dito pelo vereador Jurubel que hoje fala-se em aumentar a porcentagem de desconto do IMPRESFORT,
visto ser descontado22% de INSS. Após o vereador Ernane Dias informou que no decorrer desta reunião,
houve recebimento de denúncia através do disque cidadão, a qual relata que quando ocorreu proibição do
tráfego de carretas na cidade, foram proibidas também as aulas de rua na carreta da auto escola união, mas,
como estes veículos voltaram a trafegar dentro da cidade, o denunciante pede a volta das aulas na carreta da
referida auto escola. Tendo sido feito oficio do Plenário neste sentido. Enfatizado pelo vereador Jurubel
que independente da proibição do tráfego dessas carretas na cidade, o trânsito para a carreta da auto escola
deve ser liberado, visto ser para instrução aos alunos. Lembrado pelo vereador Fernando que isso estará
gerando renda ao município. Fez uso da palavra o Sr. Marcelo Dias informando que a proposta elaborada
não onera o município, que há muito tempo há problemas com a carga horária do servidor, mas, existe
permissão para que sejam readaptados sem mexer na carga horária. Citou exemplo de servidores nesta
situação, os problemas de saúde enfrentados pelos mesmos, e informou que resolveu elaborar a proposta,
diante da solicitação da Sra. Márcia Araújo que procurou a prefeitura, tendo sido informada que não haveria
nada a ser feito pela mesma, o que está correto por não existir lei. Disse que esta proposta visa mudança de
lei para que os servidores portadores de deficiência física, ou doença limitadora com apresentação de laudo
médico fundamentado tenham sua carga horária reduzida. Comentou que na proposta foi citada que a carga
horária deve ser reduzida até o limite de 50% pois, o estatuto dos servidores diz que podem ser reduzidas
duas horas do funcionário que cuida de pessoa doente, mas, não pode reduzir a do servidor que se encontra
doente, o que é uma falha que pode ser corrigida. Esclareceu que a redução deve ser permitida se não
prejudicar o serviço e não gerar custo, bastando apenas o chefe reorganizar o setor, e que esta decisão é uma
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garantia pra todos os servidores. Pediu aos vereadores que sugerissem ao executivo a elaboração de projeto
de lei, pois, é ele que decide como deve ser o andamento de seus funcionários. Disse que neste caso existe
peculiaridade porque a prefeita também é portadora de necessidade física o que é notório, e ficaria
complicado se a mesma fizesse a proposta, pois, daria a impressão que seria por causa própria, por isso
pesquisou na Constituição, Lei orgânica e estatuto dos servidores para elaborar o documento. Falou de
legislação existente que fala sobre vagas para deficientes em concursos públicos e empresas, que entende
que todos concordarão com esta ideia, e tendo a certeza do apoio do legislativo e do sindicato dos
servidores, possivelmente o executivo também apoiará. Ao final agradeceu o empenho dos vereadores e
informou que em caso de envio do projeto à Câmara, será divulgada matéria em dois jornais de circulação
local agradecendo os poderes, executivo e legislativo pela conquista para o município. O vereador Fernando
disse que se o projeto de lei chegar à Câmara todos serão de acordo, e que seria interessante se
conseguissem cópia de lei de município onde a mesma já exista visando análise. O Presidente agradeceu a
presença do Sr. Marcelo e o parabenizou pela criação da proposta, informando que a mesma será enviada ao
executivo. Também solicitou a palavra o Sr. Itamar Justino, agradeceu o apoio de todos na realização de
evento, informando não ser mérito seu, mas, de todos que ajudaram direta e indiretamente. Confirmou que
em 2015 o evento acontecerá novamente no primeiro domingo de agosto, e informou aos vereadores que no
dia 29/08 estará levando cinco garotos da RODEIOFORT para montarem na festa do peão de Barretos, e
que ficou muito honrado por novamente conseguirem estas vagas para levar o nome de Fortaleza para a
festa. Relatou que foram liberadas sete vagas de montaria e que procurou o Sr. Claudinho para que indicasse
algum peão de sua equipe, mas não houve indicação. Lembrado pelo vereador Ernane que o jovem Otávio,
peão da RODEIOFORT ficou em sexto lugar em disputa ocorrida em Cássia. O Presidente parabenizou o
Sr. Itamar e toda equipe da RODEIOFORT pela iniciativa e informou que o que puderem fazer para
incentivar o futebol, o rodeio e demais esportes, vão fazer. Os demais vereadores também parabenizaram a
iniciativa do Sr. Itamar, dito pelo vereador Fernando que quando foi procurado para ajudar no evento,
aceitou de imediato e dentro de três dias, junto de outras pessoas conseguiram doação que ajudou muito, e
que irá continuar ajudando, pois, o hospital do câncer precisa visto seu bom atendimento e a despesa ser
alta. Falou de problemas enfrentados pela população devido às mudanças nos horários de ônibus da cisne,
que foi feita reunião e visita à empresa, mas, não irão aumentar horários. Assumiu dentro da legalidade a
responsabilidade para realização de manifesto na porta da empresa, visto que isto gera resultado, pois,
entende que está havendo desrespeito com o município, pedindo os demais colegas, que entrassem em
contato com os interessados em participar. Informado pelo Presidente que há quase dois meses a SETOP
ficou de agendar data para reunião visando discutir o assunto, mas, até agora isso não ocorreu. Após acordo,
os vereadores solicitaram fosse feito contato com a SETOP para tentar agendar data, e caso não houver
agendamento, que fosse feito contato com a cisne buscando posição da empresa, e se não for apresentada
solução, informar que poderá ocorrer manifesto na sede da mesma, visto a impaciência da população. Não
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havendo mais inscritos para o grande expediente, passou-se a ORDEM DO DIA: Os projetos de Lei nº 08
e 09/14 permanecem com as comissões. Votação dos requerimentos apresentados. Foram retirados os
requerimentos de autoria do vereador Evair que requer cópia de resposta de solicitação da Sra. Márcia
Araújo, tendo em vista resposta anexa à proposta do Sr. Marcelo Dias; ao IMPRESFORT para plano de
saúde aos servidores, visto informações de inconstitucionalidade. O Presidente convoca para a segunda
reunião ordinária de agosto, a realizar - se no dia onze 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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