
ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 05 DE FEVEREIRO 
DE 2018. 

Presidência do vereador Evair Messias Pereira. 

Ás 19:44 horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. 
Compareceram os vereadores Danilo Junior de Oliveira (PMDB), Denílson Augusto do 
Nascimento (PDT), Francisco Ronivaldo Rodrigues(PSL), Gabriel Lourenço de Queiroz 
(PMDB), Helio Justino dos Santos (PR), Márcio Domingues Andrade (PDT), Reginaldo 
Marques dos Santos (PMDB), e Welington dos Reis dos Santos (PMDB). O Presidente da 
sessão coloca a disposição a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada e assinada pelos 
vereadores. Em aparte o vereador Danilo Junior Oliveira, pela ordem, solicitou fosse 
registrada, que esta reunião se iniciou as 19:44 horas, enfatizado pelo Presidente que todos 
os vereadores se faziam presente as 19:00 horas e que os mesmos se encontravam na sala 
de reuniões tratando de matérias pertinentes a proposições da Casa. Após abre o 
PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leituras: Projeto de Resolução nº. 01/18 
que Cria cargo de chefe setor de tesouraria da Câmara; Projeto de Lei nº 03/18, que 
“Dispõe sobre a criação de cargo de Chefe do Setor de Tesouraria na Câmara Municipal”; 
Projeto de lei nº 04/18, que “Dispõe sobre revisão dos vencimentos dos servidores públicos 
da câmara municipal”; ofício nº198/2017, que encaminha Prestação de Contas da 
Prefeitura Municipal exercício 2016, da Prefeita Municipal Neli Leão do Prado. Em 
seguida informado pelo Presidente que PL 46/17 que Institui o regime especial de trabalho 
no âmbito da policlínica municipal, foi retirado a pedido do prefeito, nesta data. Informou 
ainda a celebração do contrato firmado entre o Município de Fortaleza de Minas e a Caixa 
Econômica Federal, para: Aquisição de patrulha mecanizada, e reforma, ampliação e 
modernização da estrutura do espaço esportivo do clube Municipal Sebastião Gonçalves de 
Resende. Informou ainda que estão sobre as mesas convite do hospital do Câncer para o 
12º encontrão das comissões em prol do HRC, dia 18/02/2018, a partir das 08:00h, na 
Câmara Municipal de Passos/MG; que se encontram afixadas no mural do rol de entrada da 
Câmara, o resultado do processo seletivo nº 01/2018 da Prefeitura Municipal, portarias e 
decretos do Poder Executivo, e por fim, que estão sobre as mesas cópias de respostas de 
ofícios e requerimentos. Iniciado o GRANDE EXPEDIENTE, o Presidente comentou acerca 
do processo seletivo nº 01/18 da Prefeitura Municipal para preenchimento de vagas de 
operário, e solicitou fosse expedido ofício ao Executivo Municipal enfatizando que sempre 
que houver processos seletivos desta natureza, que sejam tomados cuidados voltados para 
preservar a saúde física dos candidatos, visto que as provas exigiam grande esforço físico 
dos participantes e foram realizadas às margens de rodovia que tem trânsito pesado 
constante e ainda o local é bastante seco, havendo risco de prejuízos a saúde dos 
participantes  e que o prefeito deveria ter se preocupado em exigir exame de aptidão física 
visando diminuir os riscos aos mesmos, e que enfatiza essa situação, visto que recebeu 
reclamações de participante que precisou buscar auxilio médico em decorrência da ter se 
esforçado demasiadamente nas provas.  Dando continuidade agradeceu a presença do 
Prefeito Municipal na reunião. Informou que foi solicitada reunião pelo Sindicato dos 
servidores públicos municipais, com o Presidente, e que participaram  além do Presidente 
do Sindicato e assessora jurídica, quatro servidores públicos juntamente com o Presidente 
da Casa e assessor jurídico do legislativo. Enfatizou que na reunião ficou acordado entre os 
mesmos, que o SINDISFOR apresentaria parecer técnico jurídico acerca da legalidade 
pretendida no PL que dispunha sobre jornada de doze por sessenta na policlínica municipal, 
visando proteger os servidores que fossem enquadrados tivessem alguma garantia, para 
que futuramente não fossem obrigados a fazer qualquer devolução por recebimento de 
salários indevido aos cofres públicos. Em seguida solicitou a leitura enviados  



respectivamente ao Prefeito e ao Sindicato, neste sentido, porém, lembrou que referido PL 
foi retirado pelo Prefeito nesta data. Em seguida o Presidente fez os seguintes 
requerimentos: ao Executivo requerendo que seja verificada a sinalização do quebra 
molas próximo ao posto de gasolina, em que há sinalização apenas para quem está saindo 
da cidade e para quem chega não há, visto que a placa de sinalização foi quebrada e 
motoristas que não conhece o local, tem sido surpreendidos bruscamente. ao Executivo:  
requer cópia do procedimento administrativo que culminou na exoneração do servidor 
Márcio Monteiro Magalhães  visando esclarecer aos que questionarem os motivos desta 
exoneração. Apos falou sobre a necessidade de os vereadores fazerem uma visita no 
campo de futebol para averiguar o que já foi concluído e o que falta.  No uso da palavra o 
vereador Denílson Augusto do Nascimento que primeiramente agradeceu ao cidadão 
Itamar Justino o "mamão" pela festa em celebração de seu aniversário aberta a todo 
público, enfatizando que a festa foi muito boa, e aproveitou para parabenizá-lo também pela 
doação de uma tonelada de arroz ao hospital do câncer em Passos. Apos comentou sobre a 
aprovação do piso salarial dos professores municipais, enfatizou que foi merecido que um 
professor deve ser valorizado que no nosso pais é um salário injusto, e pediu ao prefeito 
presente na reunião, que averiguasse sobre o comprometimento de alguns professores 
segundo reclamações feitas por pais de alunos que se encontravam na reunião em que foi 
aprovado este piso, e pediu para o prefeito averiguar e caso necessário fazer os ajuste  já 
no inicio do ano. Em seguida fez requerimento ao Executivo requer limpeza dos meios fios 
e operação tapa buracos na Rua vereador Paulo Ferreira, tendo em vista reivindicações 
moradores, participaram os vereadores Evair Pereira e Márcio Andrade. ao Executivo 
requer alargamento do quebra molas localizado na Avenida Pedro de Souza Freire visando 
reduzir a altura do mesmo para evitar maiores danos aos veículos, visto que o mesmo tem 
altura excessiva.  No uso da palavra o vereador Márcio Domingues Andrade que discorreu 
sobre as proposições lidas no pequeno expediente nesta reunião, quanto ao Projeto de 
Resolução nº 01/2018 quanto a quantidade de vagas do cargo de oficial de apoio legislativo 
se legalmente é corrente afirmar se são duas vagas ou uma em razão do vencimento do 
concurso, e caso seja averiguado que são duas vagas como ele entende, requer seja 
corrigido o mesmo. Após fez os seguintes requerimentos: Ao Executivo: 1- Requer seja 
averiguada a possibilidade de fechar a rua localizado no trecho entre a praça do cemitério 
no bairro Nossa Senhora da Aparecida e o bar do Nonô, ou que seja construído um 
calçadão e/ou passeio que feche o rua naquele local, disponibilizando apenas acesso para 
as garagens dos moradores daquele trecho, visando maior segurança aos cidadãos, 
participam desta autoria os vereadores Evair Pereira e Francisco Ronivaldo 2- requer 
limpeza no lote do fundo do cemitério em razão das dificuldades de acesso em razão da 
sujeira e entulhos; 3 - requer se verifique a possibilidade de aquisição de forma de fazer 
blocos para fazer calçamentos de diversas vias necessárias em nossa cidade, 4 - 
requer relação de todos os produtores rurais que foram beneficiados pelo projeto de doação 
de mudas de café pelo município, contendo quantidade e endereço de cada beneficiado, 
tendo participado da autoria os vereadores Evair Pereira, Francisco Rodrigues. Apos 
solicitou reunião com o Poder Executivo e as comissões da Câmara para discutir sobre PLC 
03/17 que Institui a planta de valores imobiliários do município para 2018, e ao final ficou 
agendada para dia 15/02 (quinta-feira) as dezoito horas. Apos parabenizou o cidadão Itamar 
Justino pela organização da festa em comemoração ao seu aniversário aberta ao público e 
se desculpou por não ter participado em razão de outros compromissos. Continuando disse 
que já falou com o prefeito para verificar o acesso da estrada entrada para a propriedade do 
Sr. Carlinho. No uso da palavra o vereador Hélio Santos enfatizou que relativo a pessoa que 
o presidente relatou que precisou de buscar atendimento médico em razão das provas do 
processo seletivo disse que este cidadão passou mal por não ter passado nas provas, e que 
em sua opinião foi melhor do que se fosse teórica pois diminuiria as possibilidades de quem 
é bom do serviço na prática passar. Em resposta o presidente disse que não questiona 



sobre os classificados e sim sobre o esforço físico sem atestado de aptidão física.  
Continuando o vereador Hélio Santos fez os dois requerimentos: o primeiro requerer 
reforma na policlínica municipal e o segundo reitera requerimento para construção de 
banheiro no cemitério municipal. participam da autoria os vereadores Evair Pereira e 
Reginaldo Santos. No uso da palavra o vereador Reginaldo Marques dos Santos 
discorreu acerca das proposições em pauta, quanto ao PL 04/18 de revisão salarial aos 
servidores da Câmara afirmou ser favorável. Quanto ao PL 03/18 as comissões aguardam 
parecer jurídico. apos fez requerimento ao Executivo para avaliar a possibilidade de 
construção de rua na pracinha localizada na rua primeiro de maio e rua Goiás, próximo ao 
José Santeiro, para servir de via de retorno para o tráfego e de contrapartida deixa de ser 
um local propício para aglomeração de alguns marginais. Continuando discorreu sobre o 
processo seletivo para preenchimento de vaga de operário da prefeitura, enfatizando que foi 
procurado por cidadão que exigiu que o vereador fosse junto com ele no INSS atestando 
que o mesmo não teria passado por ter depressão profunda, e lembrou que em outra 
oportunidade este mesmo cidadão quis entrar com ação contra médico cardiologista que 
realizou em outra oportunidade, exame de eletrocardiograma que teve resultado bom. 
Enfatizou que o correto para esta vaga é realmente os testes práticos para selecionar os 
melhores trabalhadores, e que caso o município se responsabilize em fazer estes exames 
periódicos anteriormente ao processo seletivo, poderá haver dor de cabeça ao poder público 
por entender que o município é responsável aposentá-lo. Em seguida usou da palavra o 
vereador Gabriel Lourenço de Queiroz que também parabenizou o cidadão Itamar Justino 
pela festa. Quanto as proposições em pauta manifestou ser favorável aos projetos propostas 
nesta data pela mesa da Câmara, em razão de serem projetos que realmente serão 
necessários. Após no uso da palavra falou o vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues que 
também parabenizou o cidadão Itamar Justino pela festa. Discorreu sobre a necessidade de   
providencias quanto o trecho que sai da rodovia MG 050 e dá acesso (entrada) para o bairro 
chapadão, apesar de ter conhecimento que o local pertence ao município de Pratápolis, no 
entanto, é utilizado por cidadãos fortalezenses. Na oportunidade solicitou fosse reiterado 
ofício para as empresa concessionária "Nascentes das Gerais no mesmo teor, tendo em 
vista problemas causados por cratera aberta em razão de entupimento de manilha, e que o 
risco, teria aumentado recentemente em razão de serviço feito por máquina escavadeira na 
tentativa de resolver o problema, piorou a situação pois puxou o buraco mais ainda para 
dentro da estrada. Solicitou também o envio de ofício ao DER pedindo informações se 
aquele trecho é da responsabilidade do Departamento de Trânsito e também fez ofício ao 
Poder Executivo de Pratápolis-MG na expectativa que seja realizado parceria visando 
uma solução para este problema. Em aparte o presidente sugeriu esses pedidos fossem 
feitos no nome do plenário da Casa para reforçar o pedido. ao Executivo  para que seja 
disponibilizado veículo da prefeitura para levar veterinário do município para fazer a 
vacinação de prevenção a brucelose, bem como, em toda zona rural, ao menos três vezes 
por semana, participam desta autoria o vereador Evair Pereira e Denílson Nascimento que 
sugeriu que seja feito cronograma de atendimento médico veterinário nos bairros rurais para 
facilitar os trabalhos. Quanto as proposições apresentadas pela mesa diretora enfatizou ser 
favorável. Após usou da palavra o vereador Danilo Junior de Oliveira que também 
parabenizou o cidadão Itamar Justino pela festa, e pela doação feita a hospital do câncer. 
Agradeceu a presença do Presidente do PMDB de Passos - Telmo Santiago, do Tuco e 
também do Prefeito Municipal, Sr. Adenilson Queiroz. Quanto as proposições, manifestou 
ser favorável ao PL nº 04/18  de revisão salarial e discursou sobre a legalidade do mesmo, 
bem como, pelo merecimento dos servidores. Quanto ao PL 03/18 que cria cargo de 
tesoureiro da Câmara, assim como o vereador Márcio Domingues, que há duas vagas e não 
apenas uma, solicitou fosse corrigido as matérias em que consta o cargo de Diretor da 
Câmara em que deveria constar Chefe do Setor Administrativo em razão de o primeiro já ter 
sido extinto no início do ano passado. Quanto ao PL 42/17 que proíbe a distribuição, 



exposição e divulgação de material didático contendo manifestação de ideologia e igualdade 
de gênero nos locais públicos, questionou sobre a liberação do mesmo, tendo em aparte o 
vereador Márcio Andrade lembrado que ficaram de chamar audiência pública, em especial 
com diretores das escolas, ficando acordado que após o carnaval será feito este 
agendamento. Quanto ao PLC 03/17  agradeceu a disponibilidade de o Prefeito em se reunir 
com os mesmos no dia 15 de fevereiro. PLC 04/17 aguardaram os pedidos realizados. Em 
seguida fez requerimento: ao Executivo que 1- requer a substituição do fogão a gás 
instalado no velório municipal, em razão de o mesmo estar causando riscos por vazamento. 
2 - Requer manutenção a estrada de acesso a propriedade do Sr. Carlinho e Sr. Dani. Antes 
de encerrada as discussões por sugestão do vereador Reginaldo Santos foi elaborado 
ofício de autoria o plenário para parabenizar o cidadão Itamar Justino pela organização da 
festa em comemoração ao seu aniversário aberta ao público e especialmente pela doação 
de uma tonelada de arroz ao hospital do câncer de Passos-MG. Não havendo mais 
assuntos para o grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: 
Votação do regime de urgência ao Projeto de lei nº 04, de 05 de fevereiro de 2018 que 
“Dispõe sobre revisão dos vencimentos dos servidores públicos da câmara municipal, 
aprovado por unanimidade. Discussão do PLC 03/17 que Institui a Planta de Valores 
imobiliários do município para 2018 (IPTU), permanecerá com as comissões, e aguarda 
reunião com prefeito municipal agendada para 15 de fevereiro as 18:00 horas na sala de 
reuniões. Discussão do PLC 04/17 Acrescenta à Lei Complementar nº. 03/2007 (Estatuto) 
licença para acompanhamento de cônjuge, permanece com as comissões ficando definido 
que discutiram com o prefeito a possibilidade de retirada do mesmo. Discussão do PL 
42/17 que proíbe a distribuição, exposição e divulgação de material didático contendo 
manifestação de ideologia e igualdade de gênero nos locais públicos, permanece com as 
comissões e aguarda agendamento de audiência pública para depois do carnaval. 
Discussão aos Projetos de Lei nº 03/18, que “Dispõe sobre a criação de cargo de Chefe 
do Setor de Tesouraria na Câmara Municipal, e Projeto de Resolução nº. 01/18 que Cria 
cargo de chefe setor de tesouraria da Câmara, permanecerão com as comissões para 
emissão de parecer técnico. VOTAÇÃO EM TURNO ÚNICO: Projeto de lei nº 04, de 05 de 
fevereiro de 2018 que “Dispõe sobre revisão dos vencimentos dos servidores públicos da 
câmara municipal, aprovado por unanimidade. Votação dos requerimentos apresentados 
nesta reunião, aprovados por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente 
convoca para a trigésima quinta reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 
décima quarta legislatura às 19:00 horas, no dia 15 de fevereiro de 2018. Após o Presidente 
declara encerrada esta reunião e para constar é lavrada a presente ata que aprovada, é 
assinada pelos presentes. 
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