
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, realizada às 

dezenove horas do dia doze, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, cento e sete, centro, 

Fortaleza de Minas. Aberta a sessão o Presidente solicita ao secretário da mesa que faça a chamada de 

presença estando presentes todos os vereadores. Após solicita a leitura da ata da reunião anterior a qual foi 

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

Leitura do Projeto de Lei nº 14 de 29/10/12 que dispõe sobre recomposição de perdas inflacionárias dos 

vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal, o qual foi encaminhado às comissões. O 

Presidente informa que foi recebido convite à todos os vereadores para participarem da apresentação oficial 

do novo blog cultural da cidade de Fortaleza de Minas, no clube municipal, dia 15/11/2012, às 19:00 horas, e 

comunica que se encontra na Câmara, os balancetes da prefeitura referente aos meses 05, 06, 07 e 08/12. Não 

havendo mais matérias no pequeno expediente foi instalado o GRANDE EXPEDIENTE: O Presidente 

comentou que conforme foi lembrado pela vereadora Cida Queiroz, no Projeto de Lei nº 14/12, a 

recomposição incide apenas aos servidores da Câmara, não tendo nada haver com reajuste aos vereadores, 

prefeito e vice-prefeito, sendo ainda, o mesmo valor do reajuste dado aos servidores da prefeitura. O 

vereador Márcio relatou que em sua opinião, esse reajuste para os servidores da Câmara é mais que justo, já 

que os servidores da prefeitura também terão. Em seguida fez requerimento verbal que requer resposta da 

Indicação nº 01/12 com modelo de Projeto de Lei de incentivo a cultura, esporte e lazer, com o objetivo de 

implantação do mesmo no município, de sua autoria, a qual foi enviada no início do ano ao Executivo, e até 

o momento não foi enviada resposta à Câmara, porém, gostaria de saber qual a intenção do prefeito, que o 

mesmo exponha seu pensamento sobre o assunto. Após perguntou ao Presidente se o mesmo havia buscado 

informação referente à placa afixada no setor da ortopedia da Santa Casa, questionando se realmente existe 

esse cartaz, tendo o Presidente respondido que foi ao local e que existe papel afixado na parede, mas, 

observou que não fala especificamente apenas do município de Fortaleza, e ainda, que a Santa Casa não está 

atendendo apenas Fortaleza de Minas, mas também diversos outros municípios, porém, os atendimentos de 

urgência e emergência continuam sendo realizados normalmente, sendo apenas a questão de alguns 

convênios. A vereadora Cida Queiroz disse que quando falou em reunião sobre esse assunto, falou referente 

a pessoas que foram fazer exames no laboratório pró-análise, não sendo o problema com o CISMIP e nem 

com a Santa Casa. E que neste laboratório, disseram que se houvesse alguém de Fortaleza, que poderia sair 

da fila, pois, não seriam feitos exames por falta de pagamento, porém, nesta data, alguns vereadores foram à 

prefeitura e verificaram que o problema já havia sido sanado, mas agora, se está acontecendo novamente, 

deve ser uma nova dívida. Ao final da discussão, o vereador Márcio Andrade fez requerimento verbal ao 

Executivo requerendo seja verificada a possibilidade de fazer uma negociação ou quitação da dívida 

existente entre o município de Fortaleza de Minas e instituições de saúde como CISMIP e Santa Casa, para 

que os atendimentos aos pacientes fortalezenses voltem a ser realizados, bem como a negociação ou quitação 



de dívidas na área da educação, tendo em vista ter tido informações de que nesta área também há 

dificuldades, como por exemplo, as universidades, pois, tomando essas atitudes, melhora para que os alunos 

não fiquem em dificuldade quando forem pegar o diploma ou renovar matrícula. Em seguida o vereador 

Wilson Pereira agradeceu a presença do Presidente do SINDISFOR, Sr. Antonio Rivelino Barbosa, e disse 

que na reunião passada quando relatou que o mesmo deveria estar presente, foi porque havia pessoas dizendo 

que o Sindicato era contra esse reajuste, foi onde citou o nome do Sr. Rivelino, pois, em sua opinião o 

mesmo deveria estar presente para esclarecer. Em aparte, com relação ao assunto sobre os veículos 

quebrados da prefeitura, discutido na reunião anterior, o vereador Moacir de Queiroz, relatou que às vezes as 

pessoas culpam o chefe dos transportes Sr. Tenório, o setor de compras e até mesmo os motoristas, porém, 

em sua opinião o Sr. Tenório não tem culpa, pois, o vereador está sempre junto do mesmo e pode presenciar 

que as vezes falta condições para arrumar os veículos, tendo o Sr. Tenório feito o que pode, mas se não tem 

condições e se não estão comprando peças para manutenção dos veículos, não há o que fazer. O vereador 

Wilson Pereira disse que o município vem fazendo o que outros municípios não faziam, porém, acha que 

devem ir se acostumando, porque não estão previstas coisas boas, tendo o vereador Moacir de Queiroz dito 

que independente de quem seja o encarregado, do jeito que as coisas estão no pátio, não está fácil e que 

devem organizar, porque às vezes os carros quebram muito por falta de controle. Disse que as kombis que 

ele e o motorista Ronaldo trabalham, estão fundidas por que colocaram óleo que não era o certo, e ainda, que 

não dá certo, porque em carros que todos dirigem é complicado. Comentou que na reunião anterior quando 

falaram sobre a falta de transporte para alunos da APAE e Colégio Tiradentes, havia sim motorista no pátio 

que era o Sr. Israel, porém, não havia veículo, pois, a Kombi que o mesmo trabalha estava com o Sr. 

Ronaldo, que estava transportando alunos para zona rural. Em seguida o vereador Fernando Pereira 

esclareceu que em sua fala na reunião anterior, sobre cartaz da Santa Casa, disse que estava escrito o nome 

do município de Fortaleza, mas também havia nomes de outros municípios, porém, falou apenas de Fortaleza 

por ser responsabilidade dos mesmos. O Presidente relatou que são mesmo vários municípios, mas que 

ninguém do local falou para os pacientes saírem da fila, porque não seriam atendidos, reafirmando que 

urgência e emergência estão funcionando normalmente. Em aparte o Presidente informou que com relação a 

votação em segundo turno do projeto de lei nº 14/12, que os vereadores, Cida Queiroz, Wilson Pereira, 

Moacir de Queiroz e Fernando Pereira não votam, por serem também servidores públicos. Não havendo mais 

assuntos a serem discutidos no grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: 

Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei nº 13 que dispõe sobre a recomposição de perdas 

inflacionárias dos vencimentos dos servidores públicos municipais, o qual colocado em segunda votação, 

recebeu três votos favoráveis dos vereadores Márcio Domingues Andrade, José Ricardo Pereira e Welington 

dos Reis dos Santos, e uma abstenção do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues, sendo aprovado pela 

maioria. Discussão e Votação da Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 01 de 21/10/12, a qual colocada em 



segunda votação foi aprovada por unanimidade. Em aparte o vereador Moacir de Queiroz questionou ao 

assessor jurídico se o município pode deixar dívidas para serem pagas no ano seguinte, respondido que se for 

por questões de caráter emergencial, a prefeitura pode enviar projeto de lei à Câmara, podendo sim deixar a 

dívida. Após o vereador Márcio informou que é favorável ao Projeto de Lei nº 14/12, de acordo com parecer 

do assessor jurídico da Câmara. Em seguida o vereador Fernando Pereira questionou o assessor jurídico com 

relação a votação nesta reunião, do vereador Welington dos Reis aos Projetos das perdas salariais, pois, na 

reunião anterior quando o mesmo foi colocado em primeira votação, o vereador não estava presente e não 

votou, pois, pode ser que dê problema e a votação possa ser anulada, respondido que não tem interferência 

nenhuma, sendo que a única questão é que na votação passada houve a não inclusão do aumento dos 

servidores da Câmara, porque o vereador Welington faz parte da mesa, e ainda, que não causa prejuízo uma 

vez que o mesmo está cumprido sua função legal e que, o que não poderia era ter um voto retroativo e não há 

nenhuma ilegalidade. Tendo a vereadora Cida Queiroz relatado que inclusive constou em ata a ausência do 

vereador Welington na primeira votação, e nesta votação constará sua presença e seu voto. Dando 

continuidade foi colocado em votação em primeiro turno o Projeto de Lei nº 14/12 que dispõe sobre 

recomposição de perdas inflacionárias dos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal, o qual 

após ser liberado pelas comissões, recebeu três votos favoráveis dos vereadores Márcio Andrade, José 

Ricardo e Welington dos Reis, e uma abstenção do vereador Francisco Ronivaldo, que justificou que absteve 

seu voto no projeto dos servidores da prefeitura e se votar favorável neste Projeto, estará sendo injusto, 

porém, ele mais que ninguém quer que dê certo para todos, mas, sua opinião continua a mesma.  Discussão e 

votação dos requerimentos apresentados, sendo todos aprovados. Em seguida a vereadora Cida Queiroz 

questionou o fato de terem votado em segundo turno, apenas a proposta de emenda e não o Projeto de 

Resolução, sendo respondido que o Projeto de Resolução é votado apenas em primeiro turno. Presente na 

reunião o Sr. Antonio Rivelino Barbosa, Presidente do SINDISFOR, cumprimentou os presentes e agradeceu 

todos os vereadores pela aprovação do Projeto da recomposição salarial, relatando que enquanto Presidente 

do Sindicato, a posição do mesmo era sim pela correção salarial dos servidores, e que os boatos que surgiram 

não tem nada a ver com o Sindicato. Disse que estão presentes nesta reunião para reafirmar a posição do 

Sindicato, pois, a perda total hoje desde 2010 está em torno de 19% nesta gestão e ainda, que o Sindicato não 

é adversário político de nenhuma administração, pois, nesses quatro anos, defenderam os servidores, 

inclusive com embate muito duro devido a dureza do outro lado também. Relatou que o Sindicato vai oficiar 

a prefeita eleita para que logo que tomar conhecimento dos números, que receba o Sindicato para fazerem o 

levantamento da situação real, tanto dos números, quanto dos salários, visando uma negociação. Comentou 

que o Sindicato antecipou a campanha salarial por causa da campanha eleitoral, e ouviram os dois candidatos 

das eleições 2012 em reuniões separadas, recendo dos mesmos uma lista de compromissos e que o Sindicato 

trabalhou, mas não atuou para interferir diretamente na eleição, porém, a posição do Sindicato sempre foi a 



favor não só dessa recomposição salarial, mas também de outras questões, principalmente os aposentados 

que merecem o auxilio alimentação, tendo ao final agradecido o Presidente e demais vereadores, respondido 

pelo Presidente que a Câmara está sempre de portas abertas ao Sindicato. A vereadora Cida Queiroz 

questionou ao Sr. Rivelino, que quando o mesmo fala dos 18%, está falando do que exatamente, sendo 

respondido que é referente as perdas inflacionárias dos anos de 2010 e 2011 e ainda, uma previsão para 

2012. A vereadora disse que o ano de 2012 não entrou e que então os anos de 2010 e 2011 dão 10,22% e de 

2012, seria mais ou menos 5% o que daria mais ou menos 15% e não 18%. Tendo o Sr. Rivelino respondido 

que os três anos totalizando darão mais ou menos 18% e a vereadora perguntou então, qual é a perda 

inflacionária desse ano, sendo respondido pelo vereador Márcio que está em torno de 5,81% e novamente a 

vereadora disse que esse valor mais dez por cento é mais ou menos 15%. Tendo o Sr. Rivelino respondido 

novamente que são as perdas inflacionárias dos três anos. Após o Presidente convoca para a terceira reunião 

ordinária a realizar – se no dia 19 de novembro as 19:00 horas na Câmara Municipal. 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.   


