ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2014, realizada às 19:00 horas do
dia 05, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas.
Feita a chamada estavam presentes todos os vereadores. Leu-se a ata anterior, aprovada por
unanimidade. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: distribuídas cópias de
convite para reunião de entrega de título de cidadão passense, em 08/05 na Câmara de Passos;
respostas de ofícios e requerimentos, para os que desejassem solicitar leitura; cópia do relatório
anual das atividades da EMATER. Solicitada pelo vereador Fernando Pereira leitura de ofício do
deputado Cássio Soares de destinação de R$ 245.000,00 do programa pró-município, à Fortaleza
para recapeamento asfáltico. Instalado o GRANDE EXPEDIENTE: O Presidente fez os seguintes
requerimentos ao executivo: 1- requer relação dos beneficiados com lotes próximos do PSF; 2Requer seja feito transporte até a cidade de Passos, de cidadãos que estão trabalhando como
garçons aos fins de semana. Após acordo o requerimento foi expedido em nome do Plenário.
Requereu também: da vigilância sanitária todas as cópias das solicitações feitas pela mesma ao
executivo, referentes ao controle do excesso de pombos e do mosquito da dengue; da secretaria
de saúde, informações sobre o transporte de pacientes quimioterápicos. Reiterou requerimento
ao chefe dos transportes, que requer controle de gastos com combustível e controle de
quilometragem de todos os veículos escolares no ano de 2013. Após lembrou os colegas de
convite da 2ª mobilização nacional de vereadores em Brasília, distribuído anteriormente,
questionando se confirmariam presença. Sugeriu também, a data de 26/05 para realização de
audiência pública visando debater a LDO/2015. Em seguida solicitou leitura de oficio do Sr. Hélio
Justino suplente do partido PSC, requerendo esclarecimentos sobre possível afastamento do
vereador Aparecido Amaral. Após o vereador Márcio Andrade disse estar de acordo com a
solicitação do transporte de cidadãos para trabalharem em Passos e região. Falou sobre
atendimento hospitalar ocorrido há alguns dias, e de reclamações da população quanto ao
município não estar encaminhando pacientes. Sugeriu envio de requerimento do Plenário para
agendamento de reunião no plenarinho com o diretor clínico e a diretora do departamento de
saúde, para discutirem assuntos sobre a saúde, transportes, atendimentos de pacientes, entre
outros. Tendo a sugestão sido acatada. Informou que junto com o Presidente esteve no centro
educacional e foi informado da retirada das telhas e dos ninhos dos pombos, que foi utilizado
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repelente visando sanar o problema. Das proposições em trâmite na Câmara disse o seguinte:
Fosse realizado contato com os municípios convenentes com a copasa pesquisando a forma que
procederam acerca de legislação municipal que isenta a concessionária ao pagamento de taxas e
tributos, pois representantes da copasa insistem que este PL deve ser aprovado nos moldes que
foi enviado ao legislativo. No entanto o vereador enfatizou sobre a importância minuciosa desta
discussão. Apresentou justificativa pelo adiamento de reunião da comissão de Finanças e
Orçamento que discutiriam as contas de 2012, desculpando-se com os demais membros e
solicitou na oportunidade fosse prorrogado para o dia 12 de maio o prazo de emissão de parecer.
Disse que foram apresentadas emendas ao PL de uso e ocupação do solo, que seriam
acrescentados mais itens necessários para melhoria do Projeto. Após o vereador Jurubel Reis disse
que apoiava a cessão de transporte aos trabalhadores de Passos, visto o desemprego no
município, informando que em torno de trezentos cidadãos já deixaram a cidade para trabalharem
fora; Que na reunião a ser agendada com responsáveis pela saúde municipal questionará acerca
de reclamações que recebeu e sobre os convênios com a Santa Casa e Cismip. Informou que foram
estabelecidos novos horários de ônibus assim divulgados: Passos/Fortaleza: 05:55, 11:15 e 17:15
hs; Fortaleza/Passos: 07:30, 12:05 e 18:15 hs e também a demissão dos fortalezenses que
trabalhavam na empresa de ônibus. Após ser informado de questionamento feito ao presidente,
de que não foi respondido, conforme solicitado da prefeitura, o valor do percentual em que está a
folha de pagamento, disse que os vereadores precisam destas informações, pois estariam havendo
reivindicações pelos servidores para negociação de reajuste salarial, enfatizando que o legislativo
deveria se reunir com o SINDISFOR, que antes os procuravam para debater a questão, e agora, são
os vereadores que devem procurá-los para resolver a situação, pois, estaria havendo rumores de
demissões de servidores efetivos, motivo este, que precisavam estar informados, solicitando ao
final fosse reiterada esta solicitação. Em seguida falou o vereador Fernando Pereira, que
agradeceu a Deus, cumprimentou os vereadores, servidores e presentes na reunião. Falou da
importante de haver suporte de transporte para Passos aos talhadores, visto que, no município
não há empresas. Enfatizou também a importância de votação do PL que dispõe sobre a
destinação de resíduos sólidos, justificando que era grande a responsabilidade que estava com os
vereadores. Disse que quanto à solicitação do índice da folha de pagamento da prefeitura, não se
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tratava apenas disso, pois parecia estar havendo algo, visto que o SINDISFOR deixou de prestar
informações aos vereadores tendo os mesmos que buscar estas informações. Disse que em sua
opinião os servidores estariam sendo desrespeitados, e que ele teria detectado uma grande falha
que em seu ponto de visto caracterizava crime, a doação feita pelo SINDISFOR à ADESFORT sem a
realização de assembleia com os servidores. Falou que cobrou do Sindicato e que estava
indignado, pois no natal os servidores não receberam as cestas nem cartão como de costume, e
que o presidente do SINDISFOR, teria justificado que não podiam ter despesas por não terem
dinheiro, tendo a situação se repetido no ano novo e na páscoa. Que o sindicato não teria
lembrando e nem estaria lembrando-se dos servidores. Enfatizou que estava denunciando ao
Plenário e que esperava que o presidente acatasse a denúncia, pois se tratava de dinheiro público
e o SINDISFOR estaria brincando com os servidores. Ao final pediu entendimento jurídico da Casa
e esclareceu que não era contra a atitude da ADESFORT em buscar parcerias, nem contra o projeto
mesa cheia, que torcia pelo crescimento do mesmo para ser tocado em frente, que ele teria sido
um dos que sugeriram a busca de parcerias, e que ficaria satisfeito se o sindicato estiver embasado
na legalidade, porém, não via legalidade nesta situação. O assessor esclareceu que seria
necessário solicitar do sindicato informações sobre a veracidade, o valor e a data que foi cedido, o
embasamento utilizado, e cópia do estatuto, para após emitir parecer acerca da legalidade. Tendo
o vereador Fernando dito estava satisfeito em partes, pois ainda não estava seguro e que
aguardaria o parecer para fazer os procedimentos legais, e junto com os vereadores Evair e
Adenilson fez oficio ao SINDISFOR conforme sugestão. O vereador Evair Pereira manifestou estar
de acordo com o transporte aos trabalhadores, desde que haja legalidade e condições pelo
município; Questionou sobre alguns pontos relativos às metragens dispostas no PL nº. 01/14 e
solicitou fosse feita mais uma emenda para regularizar o projeto. Após fez requerimento ao
executivo solicitando informações da destinação de notas fiscais recebidas pela prefeitura no fim
de 2012, sem notas de empenhos e por isso não puderam ser pagas, enfatizando que os
fornecedores querem e precisam receber e que deveriam ter sido deixados empenhos prontos,
tendo o vereador Jurubel perguntando como a prefeitura havia tomado conhecimento da dívida
se não havia notas fiscais nos arquivos? Respondido que as notas foram chegando em 2013,
totalizando o valor de R$ 150.000,00, mas pela inexistência de empenhos não há como pagá-las.
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Continuando o vereador Evair manifestou defesa aos servidores como homem público, em razão
de que os mesmos contribuem mensalmente ao sindicato e merecem mais respeito, pois apesar
de não poder julgar e ainda desconhecer o estatuto da entidade, entendia que tinham que ter
prestado contas desta doação aos contribuintes. O vereador Gabriel Queiroz enalteceu o pedido
de transporte aos trabalhadores e discorreu da necessidade de analisarem os projetos em pautas.
O vereador Aparecido Amaral comentou que acreditava que o Sr. Hélio Justino, que está
requerendo o direito ao seu cargo, estaria sendo influenciado e convencido a tomar certas
atitudes. Disse que não se encontra afastado pelo INSS e ainda se estivesse não pretendia se
afastar do cargo de vereador, pois o acidente que sofreu não interfere em suas faculdades
mentais, além de estar amparado pela lei, por não ter cometido nenhuma ilegalidade na função de
vereador, e ainda, por ter sido eleito pelo povo e que, caso houvesse alguém que não quisesse vêlo nesta Casa, que procurassem seus direitos. Em seguida o vereador Wilson Pereira discorreu que
a CRIAFORT é parceira do projeto escola para pais e filhos há quatro meses, que este projeto
alcançou alguns objetivos graças aos garotos já preparados. Disse que o Sr. Dalvam, professor de
educação física, elaborou matéria para jornal de circulação local, e esta matéria teria sido
modificada, deixando de ser citado o nome CRIAFORT citando apenas o nome do Sr. Claudinei
Ambrósio que é pago pela CRIAFORT. Ao final oficiou a presidente do CMDCA, solicitando
informações dos motivos desta discriminação à CRIAFORT que é parceira do projeto. Após
perguntou ao vereador Ernane Dias, se o veículo que transportou os jogadores para o campeonato
do bairro Caieiras era um dos veículos novos que iriam chegar, pois, no domingo anterior teria
solicitado transporte para o esportivo onde haveria seletiva, e não foi cedido visto incêndio em
uma das Kombis. Enfatizou que conforme discussão anterior, registrada em ata e áudio, que
teriam dito que apenas após a chegarem veículos novos, seria cedido transporte aos jogadores.
Disse que estaria falando, pois as crianças, futuro da cidade, também merecem o transporte que
foi negado, e que foi dada carona por veículo de Jacuí. O vereador Ernane não soube responder
qual foi o veículo e que sabia apenas que o motorista foi o Alessandro. Em seguida o vereador
Wilson parabenizou a atitude do Presidente da Casa em requerer transporte para aos
trabalhadores, parabenizando também os trabalhadores que necessitam deixar seus filhos em
casa para trabalhar em outro município, e que acreditava que havendo legalidade o mesmo seria
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atendido. O vereador Ernane disse que é importante tanto este transporte quanto para o esporte
e o vereador Fernando que talvez haja dificuldade em conseguir motorista nos finais de semana,
tendo a cidadã Táiza dito que entre os trabalhadores teriam servidores que são motoristas e que
poderiam fazer o transporte. Após o vereador Ernane fez requerimento ao executivo solicitando a
instalação de boca de lobo no cruzamento entre as Ruas Mococa e Trinta de Dezembro, visto
reivindicação do Sr. Amarildo Valério, de que quando chove a água invade sua residência. Após
disse que conversou com o Sr. Denilson, motorista da patrol o qual esclareceu que a máquina por
ficar parada, em baixo das árvores muitas folhas caíram no motor e quando o operador observou
já estava pegando fogo. Assim o vereador fez requerimento ao executivo solicitando inspeção e
manutenção mecânica periódica em toda a frota da prefeitura para evitar qualquer tipo de
acidentes. Fez parte desta autoria o vereador Evair. O vereador Ernane solicitou o envio de ofício
ao executivo em agradecimento pela disponibilização de transporte aos jogadores. Fez parte da
autoria o vereador Fernando. Comentou também que durante os dias de festas, diversos
motoqueiros aproveitaram a saída da PM para ronda, e estavam empinando motos na rua da
barraca central, além dos veículos que trafegavam em alta velocidade. Disse que falou com o
sargento Ronaldo que lhe informou que a rua será interditada nos próximos dias para evitar
acidentes. Nada mais, passou-se a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Discussão do projeto de
lei nº 03/14 que dispõe sobre a participação do município de Fortaleza de Minas-MG no consórcio
público intermunicipal para o desenvolvimento sustentável da região de S.S. Paraíso e dá outras
providências. Foi esclarecido que este projeto apenas autoriza o município a celebrar o convênio e
que posteriormente o executivo é que deliberará sobre conveniar ou não, e ainda acerca de
diversas questões regulamentadoras, ambientais e de municípios vizinhos que provavelmente
terão que se adequar, tendo o vereador Evair dito que se Passos fizer, poderão mudar este
consórcio para lá, em razão da menor distância. Informado pelo presidente que após contato
soube que Itaú de Minas não participará por já ter no município usina apropriada para este
depósito. Ao final das discussões o PL nº. 03/14 foi colocado em votação em primeiro turno e
aprovado por unanimidade. O presidente cedeu o prazo até às 16h00min de 12/05 para
apresentação de emendas ao PL Nº. 01/14. Após foram aprovados os requerimentos
apresentados, e na oportunidade foi retirado pelo Presidente o requerimento sobre transporte de
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pacientes oncológicos, pois seria debatido em reunião com representantes do setor de saúde.
Antes de encerrar a reunião foi agendada reunião das comissões para análise das proposições em
pauta, em 12/05 as 17h00min. O Presidente convoca para segunda reunião ordinária do mês de
maio, a realizar-se no dia 12 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.
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