
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, realizada às 

dezenove horas do dia quatorze, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, 

centro, Fortaleza de Minas. Aberta a sessão o Presidente, solicita ao secretário da mesa seja feita 

a chamada de presença estando todos os vereadores presentes. 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: informado pelo Presidente as seguintes proposições 

distribuídas aos vereadores: informativo ICMS esportivo; ofício do CMDCA; convite do 1º suplente 

de deputado estadual do PT do B, Sr. Emidinho Madeira juntamente com a assessoria do 

deputado federal Odair Cunha para o encontro das associações dia 17/02/13 na cidade de Nova 

Rezende. Não havendo mais matérias no pequeno expediente, foi instalado o GRANDE 

EXPEDIENTE: O presidente informou às 17 cidadãs que trabalham na cidade de Passos e 

necessitam de passe para se deslocar ao trabalho, as quais reivindicaram na reunião anterior, 

que buscou informações tendo sido noticiado que elas deveriam procurar o chefe de transportes 

Sr. Valdir Rosa para fazer os passes, que de início será disponibilizado 13 vagas, garantida 

apenas a ida e se todas as vagas forem preenchidas estarão firmando a partir de março convênio 

com a empresa sudoestino com o objetivo de voltar a ceder passes as mesmas. Após informou 

que tentou agendar reunião com representante da empresa VM o que não foi possível para esta 

semana, porém, foi solicitado a entrar em contato novamente na VM na segunda-feira, dia 18 

para agendar reunião para discussão de vagas de emprego para cidadãos fortalezenses. O 

presidente informou que em relação às bolsas de estudos, foi informado que os estudantes 

deverão agendar na prefeitura para o recebimento de reembolso, que será de 30% e para casos 

extremos serão estudos percentual acima dos 30%. Quanto aos médicos disse que está em 

negociação esta questão, porém entendem que se for haver reajuste deverá ser feito para todos, 

dentro da lei e do orçamento do município e que se qualquer decisão tomada for passada aos 

vereadores será divulgada para todos os servidores. Em seguida o vereador Jurubel Reis disse 

que tiveram uma reunião com a Prefeita onde foi debatida a questão do reajuste salarial dos 

médicos que reclamam que estão recebendo abaixo da média regional e estão fazendo cobrança 

ao município para resolução deste problema, já que como todos sabem o servidor não pode ter 

reajuste em detrimento de outro, também existe a situação que o município não pode ficar 

desamparado de atendimento médico e que por estes motivos estão fazendo reuniões para 

buscar soluções e que não é verdade conforme tem havido comentários que estão fazendo 

reuniões às escondidas. Após reafirmou todas as informações passadas pelo presidente quanto 

aos problemas questionados na reunião anterior. Após o presidente solicitou a leitura da portaria 

nº. 10/2013 do Ministério do Desenvolvimento Agrário publicada no Diário Oficial da União a qual 

divulga lista de municípios contemplados com o recebimento de uma máquina retro escavadeira, 



em que Fortaleza de Minas foi uma das cidades contempladas com a doação de uma máquina 

retro escavadeira, através de cadastramento realizado no período de 15 de junho a 31 de outubro 

do ano de 2012. Após a leitura, o vereador Márcio esclareceu que esta contemplação foi através 

de cadastramento realizado no ano passado e que há notícias que foi contemplado também com 

uma monto niveladora, porém Fortaleza de Minas não consta na listagem da portaria nº. 11/2013, 

publicada no Diário Oficial da União e que irá buscar a veracidade desta informação. O vereador 

Evair Pereira relatou que a retro escavadeira será de grande importância e quanto patrol já foi 

feita inscrição visando receberem as duas máquinas. Em aparte o vereador Márcio disse que até 

agora só foi liberado uma máquina e para novas inscrições será somente a partir de maio deste 

ano, tendo o vereador Evair dito que já foi feita a adesão, porém podem estar falando de projetos 

distintos. Quanto à questão do ônibus, o prazo será o do trâmite nesta casa e que provavelmente  

no início de março já estará resolvido. Em seguida o vereador Gabriel Queiroz lamentou a 

ausência da prefeita convidada a participar desta reunião, a qual não foi possível e agradeceu ao 

CMDCA pelo convite entregue. O vereador Fernando Pereira usou a palavra também reafirmando 

as informações passadas pelo presidente e complementando que em relação aos passes de 

ônibus conversou com o motorista da empresa cisne o qual lhe informou que poderá ter a 

possibilidade de mudanças nos horários do ônibus que será por volta de 05:50 da manhã o que já 

ajudaria, porém é necessário irem até lá para conversarem. Em seguida o vereador Ernane 

Moreira disse que a questão dos médicos é preocupante, pois se faltar atendimento médico para 

um pai de família, o município pode até responder judicialmente e após fez requerimento verbal 

que requer a prolongação do muro existente em terreno da prefeitura na Rua São Benedito 

próximo ao campo, visando zelar pelo bem público.  Após o vereador Márcio Andrade relatou 

sobre reajuste diferenciado aos médicos dizendo que a preocupação dos vereadores é com os 

demais servidores, porém, também estão preocupados em não deixar faltar médicos no hospital, 

pois há um problema a ser sanado o qual está sendo estudado, pois não pode faltar atendimento 

médico aos munícipes, e a maneira como será feito o executivo está avaliando. Após disse que 

foi procurado por produtores rurais participantes do projeto mesa cheia que souberam que o 

projeto iria parar e que a Prefeita faria alguns cortes no repasse do material reciclável. Disse que 

procurou o executivo e soube que por enquanto não existe corte e a situação está sendo 

avaliada, e que o termo de parceria é até o dia 28/02, tendo a prefeita lhe garantido que fará o 

possível para que projeto não termine. Após fez os seguintes requerimentos: 1- Ao Departamento 

de Saúde requerendo a listagem das cirurgias eletivas pendentes, e quais as ações são 

necessárias para a realização dessas cirurgias; 2 – Requer a avaliação de implantação no 

município do PROUCA (Programa Um Computador Por Aluno), 3 – Ao Deputado Antonio Carlos 

requerendo informações sobre o projeto de energia rural,  4 – Ao Secretário de Obras Públicas do 



Estado requerendo sejam instalados redutores de velocidade no trecho que liga Fortaleza de 

Minas a MG-050 até que haja a construção do trevo conforme programa aprovado para 

construção do mesmo em 2014 ou 2015.  Em seguida o vereador Wilson Pereira agradeceu a 

presença de todos e dos representantes do SINDISFOR, disse que em relação a reunião entre os 

vereadores e o executivo, tentaram resolver os problemas existentes no município, passe, 

medico, bolsa etc, e que entende que a partir do momento que se elegem  é dever buscar 

soluções para os problemas e que este é o caminho certo. Falou que a preocupação em relação 

ao atendimento médico é que quando acontece algo de ruim no atendimento no hospital os 

vereadores são procurados e que sem médico será pior ainda, e que quanto ao aumento 

diferenciado não foi debatido e que é preciso encontrar a melhor solução. Após falou para a 

cidadã Jurene que foi informado pela Prefeita, que assim que terminasse o carnaval estaria vindo 

atender novo médico ortopedista. Em seguida o Presidente solicitou a leitura do art. 34, §2º da 

LOM em resposta a solicitação feita pelo vereador Fernando na reunião passada. Após foi feita a 

leitura do ofício de autoria da Srª. Cleina Souza, solicitando providências relacionadas aos 

animais que vivem em terrenos públicos e noticiando sobre animal bovino que recentemente 

trazia risco investindo nos pedestres que ali transitavam.  Após, inscrito para usar a tribuna falou 

o Sr. Rivelino presidente do Sindisfor relatando que está representando os servidores, que o 

sindicato existe a cinco anos em defesa dos direitos dos servidores que apesar do trabalho difícil 

tem havido melhoras, falou que não adianta valorizar os cargos dos médicos e deixar os demais 

servidores na mesma situação, pois os servidores são uma classe só, e que os servidores ficam 

apreensivos quando algo anormal ocorre, pois apesar de ter havido um pequeno reajuste no final 

do ano passado a situação está longe de ser resolvida, ainda há uma perda inflacionaria de 8% e 

que em maio acumulará outra de 8%, os inativos e conselheiros tutelares estão prejudicados. 

Disse que é necessário que o Sindicato seja consultado sobre discussões sobre os servidores e 

que não ficou clara a questão dos médicos, e solicitou que a situação fosse esclarecida para 

cessar os boatos. Em aparte o vereador Fernando Pereira disse que no mês de janeiro a prefeita 

se deparou com portaria baixada em novembro de 2012 sem aprovação da Câmara, concedendo 

gratificação de 40% sobre o salário base dos médicos e que foi paga despercebidamente em 

janeiro, razão pela qual a prefeita convocou reunião com o legislativo para tentar sanar o 

problema. Disse que sempre foi companheiro como a maioria dos colegas vereadores, e que 

continua com a mesma postura em defesa do sindicato, porém não acharam ainda uma solução 

para o reajuste dos médicos do qual só é a favor se for estendido aos demais servidores, visto 

que pagaram para fazer o concurso, no entanto é preciso analisar bem para não haver transtorno 

na saúde do município. O vereador Márcio comentou que nada foi protocolizado na Câmara e que 

foram apenas convidados a estar a par da situação, e que qualquer dúvida que surgir deve ser 



esclarecida pelo executivo, pois os vereadores estão apenas participando destas reuniões e 

discutindo o assunto, e sugeriu que representantes do SINDISFOR procure o executivo para 

esclarecimento. Após, inscrita para fazer uso da palavra a Srª. Meire Viana representando o 

CMDCA relatou que os vereadores foram convidados para reunião dia 20/12/12 na Câmara 

Municipal, e que infelizmente nenhum compareceu ou justificou a ausência. Em aparte o vereador 

Jurubel Honorato lembrou a mesma que justificou sim, pois estava acompanhando seu pai no 

hospital e o vereador Fernando relatou que também justificou que estava na cidade de Ribeirão 

Preto, tendo a mesma, reconhecido e pedido desculpas. Continuando reclamou que a ausência 

causou problemas visto que o CMDCA deixou de ser contemplado duas vezes, pois ganharam 

recursos para diagnóstico que teria que ser passado aos vereadores, e que agora estão 

dependendo ainda de apoio jurídico por parte do Executivo, porém tentam agendar com a 

assessoria jurídica do executivo desde o início deste mandato, mas até então não foram 

recebidos. Falou que em março iniciaria o projeto Escola para Pais e Filhos, porém não será 

possível em razão de não serem recebidos pelo advogado da prefeitura e ainda por problemas 

para contratar três pessoas para este projeto. Em aparte o vereador Fernando falou que foi 

noticiado por um cidadão que teria procurado o CMDCA que houve algumas mudanças e ainda, 

que haveria vaga para professor de educação física e que quando foi procurar teria sido barrado 

sob a justificativa que haveria somente duas vagas, tendo o vereador orientando este cidadão a 

procurar novamente o CMDCA e que se fosse barrado deveria registrar um BO, pois as 

contratações devem ser por processo seletivo. O vereador disse que procurou o presidente do 

CMDCA que confirmou que a contratação seria por seleção. Em resposta a Sra. Meire esclareceu 

que falaram com dois funcionários que atuavam como professores de educação física, para 

buscar idéias, pois precisam de um pedagogo e que um pedagogo formado em educação física 

seria melhor, pois teria uma ação e participação ao mesmo tempo. Disse que ninguém foi barrado 

e que realmente conversou com dois cidadãos e disse que só havia uma vaga, no entanto está 

tudo parado e quando conseguir agendar no jurídico irá pedir uma pessoa capacitada, apesar de 

não estar desconsiderando, mas se já tiver experiência é melhor, pois o projeto exige isso. Dentre 

diversas discussões a Sra. Meire reclamou a dificuldade na acessibilidade da procuradoria 

jurídica do executivo, relatando que colocaram critérios no projeto que ainda não andou por não 

conseguir falar com o advogado e que a justificativa do executivo e que eles têm outras 

prioridades. O vereador Fernando Pereira questionou se a Sra. Meire havia conseguido agendar 

com o assessor da prefeitura, respondido que não, o vereador Fernando Pereira sugeriu apoio 

dos vereadores para agendamento de reunião entre o CMDCA e o assessor jurídico da prefeitura, 

tendo a Sra. Meire dito que espera contar com a colaboração dos mesmos porque senão o ano 

termina e há prazos para desenvolver este projeto. Ao final agradeceu e disse que continuará 



convidando os dois poderes para participar, lembrando que sem a participação dos dois poderes 

e da população será em vão o CMDCA ter recebido essa verba de mais de cem mil reais para 

desenvolver esse projeto. Após falou como representante do SINDISFOR e em relação aos 

médicos disse que tem havido pessoas falando que está havendo reuniões secretas e que ela 

entende que por se tratar de servidor público e como se trata de negociação acha que deveriam 

ser comunicados antes. Relatou sobre conversa de que no mandato passado houve beneficio 

para os médicos de 40%, que o sindicato não foi avisado e que em janeiro também receberam 

este benefício inclusive sob o décimo terceiro. O vereador Evair Pereira disse que isso foi criado 

no mandato passado e que a reunião que tiveram foi pra resolver isso, e que jamais haverá 

aumento para os médicos e não para os outros servidores, pois, ninguém dessa Casa será de 

acordo, e que quando a situação for resolvida com certeza será repassado ao sindicato e a 

população. Após o vereador Wilson Pereira falou sobre a importância dos trabalhos realizados 

com as crianças, pois também trabalhou com crianças por dois anos e meio e com sucesso, e 

que quanto à ausência dos vereadores na reunião, entende que ela deveria primeiramente ter 

visto antes com os vereadores uma data que desse certo para todos antes de marcar a reunião, 

pois as coisas devem ficar muito claras, pois de repente os vereadores já tinham compromissos 

marcados e que se ela agir desta forma e com bom senso, aí sim vai dar pra trabalhar todos 

juntos. Com relação aos médicos, só ouviram conversas que foi dado sim o benefício através de 

portaria, mas a Câmara nunca recebeu essa portaria e nem qualquer informação do executivo 

para responder com certeza. Em seguida falou a Sra Vânia servidora da Reciclagem que falou 

que no ano passado a usina chegou a ser tocada apenas com três pessoas, e que houve desvio 

de muitas pessoas, e hoje graças a Deus está funcionando com mais pessoas, tendo ao final 

convidado os vereadores para visitar a usina e que já convidou diversas vezes, porém ninguém 

foi, exceto o vereador Fernando que sempre vai lá.  Falou que sempre foi bem atendida no 

hospital, porém sabe que os enfermeiros têm até medo dos médicos pela falta de educação 

deles, tendo o vereador Fernando dito que já foi enviada representação ao MP. Dando 

continuidade foi dada a palavra ao assessor jurídico do SINDISFOR, Dr. Paulo Fonseca, que 

após cumprimentar a todos questionou se nas reuniões que os vereadores estiveram presentes 

foi discutido a valorização dos servidores públicos como um todo ou se o assunto se restringiu 

aos médicos, tendo o vereador Wilson Pereira dito que a valorização dos servidores foi a 

discussão prioritária e que em momento algum pensaram em aumento diferenciado, mas sim 

numa forma dos médicos atenderem bem, tendo havido o assunto de montar comissão para 

avaliar as consultas que não foram bem atendidas, e que a preocupação de todos os vereadores 

é que não houvesse o aumento diferenciado, que fosse resolvido de outra forma. E o vereador 

Evair Pereira disse que foi comentando também que talvez uma solução para todos os 



funcionários seria o ajuste no plano de carreiras, porém isso necessita de um certo prazo. O 

vereador Fernando Pereira disse que o aumento ainda não foi falado, mas quanto ao percentual 

da folha que está quase no limite é inviável dar aumento diferenciado, ou até mesmo aumento a 

todos os servidores, e que o servidor sabe que se receber aumento hoje, futuramente poderá 

ocasionar em cortes. Retomando o assessor jurídico relatou que o limite de gastos com o servidor 

público é um só, e quando é dado reajuste diferenciado para parte da categoria quem paga isso 

são os próprios servidores, e agora o vereador Fernando traz informação de que o limite da folha 

está no teto. Que a atual administração se inicia com uma situação grave de concessão de 

reajuste para parte da categoria através de portaria e não por lei, o que é ilegal e que isso é 

herdado na administração anterior, mas continua até agora. Disse que é preciso transparência, 

compromisso e postura para chamar o sindicato e os servidores para essa discussão, e ao final 

solicitado aos vereadores para que intercedam e aconselhem a prefeita para não cometer o erro 

da administração passada de não receber o sindicato, e de negociar em separado com parte da 

categoria, solicitou também aos vereadores que quando houver situações como essas, de certo 

privilégio para parte da categoria que o sindicato seja informado, pois tem interesse em ser 

parceiros, pois, é na Câmara que o povo tem oportunidade de reivindicar com publicidade. Após a 

Sra. Celani disse que é falado que os servidores não têm diferença mais na prática é diferente, 

pois se não fosse assim, não haveria esse aumento aos médicos desde novembro até hoje, 

manifestou indignação com a reunião de portas fechadas, e disse que havia comentários de que 

o limite da folha estava no topo, mas parece ser mentira porque não estourou até hoje, e que 

quanto aos médicos os mesmos atendem mal sim. Disse pro povo continuar a participar das 

reuniões, pois é na Câmara que a população pode fazer reivindicações e mudar a política da 

cidade. Após a Sra. Joice falou sobre a questão de conceder passe apenas para ida, é o mesmo 

que dizer vá e fique e que está triste porque as histórias se repetem e em relação a ter que 

agendar para conseguir falar no executivo é muito complicado, pois na hora de pedir voto não foi 

preciso agendar, porém para falar com qualquer pessoa existem dificuldades, e é necessário 

agendar. Tendo o vereador Fernando dito que os passes só de ida é somente agora no inicio, 

mas já estão discutindo a possibilidade de enviar projeto de lei para resolver a situação, sendo 

que a idéia é fazer convênio. Ao final o presidente agradeceu a presença de todos relatando que 

isso é muito importante para os vereadores. Não havendo mais assuntos a serem discutidos no 

grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação dos 

requerimentos apresentados nesta reunião, sendo todos aprovados por unanimidade. Após o 

Presidente convoca para terceira reunião ordinária do mês de fevereiro, a realizar-se no dia 18 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.   


