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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, realizada às dezenove horas do 

dia dezesseis na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas. Feita a 

chamada, estavam presentes todos os vereadores. Após leu-se a ata da reunião anterior, aprovada por 

unanimidade. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura do ofício nº 

16903/2013/CAC1ªC do TCE/MG, que encaminha parecer prévio sobre as contas do município - processo nº. 

697386 – exercício 2004.  Informado pelo presidente a distribuição de cópia de ofícios em respostas a 

proposições do plenário da Câmara, que se algum vereador desejasse, poderia solicitar a leitura, tendo o 

vereador Ernane Dias solicitado à leitura do ofício nº. 02/13 do engenheiro da prefeitura Sr. José Geraldo. Após 

o presidente informou que em relação à denúncia recebida na reunião passada, procurou o denunciado que lhe 

disse estar ciente da denúncia e que não estava mais dirigindo os veículos da prefeitura, e ainda que se 

manifestaria por escrito. O Presidente solicitou ao mesmo que regularizasse a situação para não acarretar 

problemas para seu superior e a prefeita. Instalado O GRANDE EXPEDIENTE: O Presidente comentou o 

recebimento de denúncia feita através da ouvidoria do MPMG de que estaria havendo incompatibilidade de 

salários entre os cargos de assessoria jurídica da Câmara e da Prefeitura, nepotismo velado na contratação do 

assessor da Câmara por ser sobrinho do presidente do partido em que o presidente da Câmara é filiado, e 

noticiando que há na Câmara cargos comissionados de altíssimo salários e dois concursados de baixo salário, 

além de dois prestadores de serviço. O presidente informou que cópia desta denúncia poderá ser retirada pelos 

vereadores. Por sugestão do presidente foi feito REQUERIMENTO DO PLENÁRIO que requer providências 

relativas ao trecho que liga a Rua Bonifácio Alvares da Costa ao Oraida de Melo, solicitando seja fechado o 

acesso aos veículos e instalada passagem de acesso apenas para os pedestres, em razão de constantes 

reivindicações dos moradores e comerciantes próximos ao local que reclamam do excesso de poeira. Em aparte 

o vereador Fernando comentou que já foram feitas ações para fechar este acesso, porém logo foram retirados 

os impedimentos. Após o Presidente fez REQUERIMENTO à secretaria de saúde, solicitando a relação dos 

materiais hospitalares doados pelo Sr. Luiz Carlos Januário Calor. Por sugestão do presidente foi feito 

REQUERIMENTO DO PLENÁRIO que reitera pedido de doação de terreno para construção da sede da 

ADESFORT e requer ainda, que este terreno tenha área suficiente para construção de galpão para o projeto 

mesa cheia. No uso da palavra o vereador Jurubel Reis fez os seguintes REQUERIMENTOS: 1 – Ao Executivo 

com cópia ao departamento de obras, requer instalação na Praça do Rosário de faixas e placas de sinalização de 

parada de ônibus, proibindo estacionamento de outros veículos, tendo em vista que no local não há esta 

sinalização dificultando o embarque e desembarque dos usuários deste transporte. – 2 A Secretaria de Saúde 

que requer informações sobre a vigência e situação do convênio entre a Santa Casa de Passos e o Município, 

visto que o vereador presenciou a negativa pela Santa Casa em prestar alguns atendimentos aos fortalezenses 

sob a justificativa de falta de pagamento pelo município, tendo havido também outros cidadãos que narraram à 
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mesma situação.  Após comentou que em relação às questões debatidas em reunião anterior, quanto seguro 

individual relativo ao transporte dos alunos de Franca, disse que falou com fiscal do DER, que lhe informou que 

para prefeituras não é exigido este seguro e que em caso de fatalidade o que resguarda as vitimas é seguro 

DPVAT. Em aparte o vereador Evair disse que o DPVAT resguarda apenas na questão hospitalar, até certo valor 

e que o seguro individual que a que ele se referiu é para toda a vida, do contrário a prefeitura é que terá que 

pagar. O vereador Jurubel citou exemplo do transporte de Sacramento para Franca em que houve acidente com 

mais de trinta vítimas e que as famílias foram seguradas pelo DPVAT, concluindo disse que para o retorno do 

transporte para Franca esta questão não é impedimento. Após o vereador Gabriel Queiroz agradeceu a prefeita 

pela manutenção nas estradas do bairro rural Alves e disse que aguardarão novos projetos para continuarem 

trabalhando. Em seguida o vereador Fernando Pereira agradeceu a Deus por mais uma reunião e a presença de 

todos. Fez ofício em agradecimento aos times de futebol caieiras e amigos por terem chegado ao final do 

campeonato. Após o vereador Evair Pereira fez REQUERIMENTO ao Executivo requerendo levantamento nos 

arquivos de requerimentos expedidos pelo legislativo no mandato passado, solicitando licitação ou dispensa de 

licitação com banco governamental, para prestação de serviço de administração da folha de pagamento da 

prefeitura. Tendo em vista que o banco que fazia este serviço têm taxas altíssimas além de ser banco privado.  

O vereador Fernando perguntou se o vereador requer apenas da gestão passada ou das anteriores. Respondido 

que para não dificultar o trabalho pedirá apenas da gestão passada. Os vereadores Ernane, Fernando e Amaral 

solicitaram participar desta autoria. Em seguida o vereador Ernane enfatizou a importância de providências no 

trecho entre Rua Bonifácio e o Oraida de Melo, pois constantemente recebem reclamações. Após pediu ao Sr. 

Júlio, responsável pelo Jornal Correio Mineiro, que faça divulgação do projeto de doação de livros que visa 

incentivar a educação e comentou sobre gincana que está sendo organizada para este fim. Após o vereador 

Márcio Andrade disse que em relação ao requerimento feito pelo vereador Evair, acredita que não tenha 

havido qualquer pedido neste sentido, pois não havia interesse pela administração de vender a folha, por não 

haver outro banco no município. Elogiou a prefeitura por esta ideia que é ótima, enfatizando que não é contra e 

que requereu informações para ser avaliada a forma que foi feita, pois a ação é boa, por captar recursos para 

investir no município, e se o prefeito anterior não fez, infelizmente deixou de captar recursos, e se estava 

errado, em todos os outros mandatos anteriores também estava, pois acredita que nunca foi feito nem 

dispensa, nem licitação. Após fez os seguintes REQUERIMENTOS: 1- Reitera seja informado se foi celebrado 

convênio com a SETOP para aquisição de materiais para manutenção das estradas rurais que foram destinados 

ao município, se não tiver sido celebrado o convênio requer previsão desta celebração. 2- Requer seja feita 

limpeza através de roçada as margens das estradas rurais. 3 – Requer seja verificada algumas vias em que não 

foi feita operação tapa-buracos, solicitando a continuidade desta operação, visto que há vias que estavam em 

situação menos críticas e já foi feita esta operação, enquanto que em outras mais críticas, ainda não foi feita. 
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Em aparte o vereador Fernando informou que já foi feito um termo aditivo de 25% para fazerem nos pontos 

mais críticos e que será feita outra licitação para dar continuidade a pontos menos críticos que faltam. O 

vereador Márcio disse que há vias que deixaram de ser feitas muito mais críticas de que outras de criticidade 

menor.  4- Requer relação analítica de todos os imóveis pertencentes à prefeitura. 5- Requer relação analítica 

dos veículos automotores da prefeitura, inclusive máquinas e equipamentos. 6- Requer cópia de todas as 

certidões negativas de débitos (CNDS) atualizadas, que comprovam a regularidade das mesmas. Em seguida o 

vereador Wilson Pereira, comentou que soube que há uma CND atrasada que talvez será regularizada até dia 

20, mas há também a relativa ao IMPRESFORT. Após disse que receberam denúncia de que supostamente teria 

aluno recebendo até 100% de bolsa e que solicitaram relação dos bolsistas, é que pela relação está informação 

não procede, mas que irão avaliar a questão do FIES. Após falou que a escolinha de futebol foi convidada para 

participar de campeonato em São João Batista do Glória e que a prefeitura cedeu o transporte.  Em seguida o 

presidente suspendeu a sessão para que as comissões se reunissem no plenarinho para debater o projeto de lei 

nº. 07/2013. Retomados os trabalhos passou-se a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação em segundo 

turno do projeto de lei nº. 5A que Dispõe sobre alteração da denominação do Hospital João Soares da Silveira 

para Policlínica João Soares da Silveira e dá outras providências. Tendo novamente o vereador Jurubel Reis 

enfatizando que segundo a superintendente da regional de saúde o atendimento não mudará em nada e apenas 

será alterada a denominação do hospital. Após o projeto foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação 

em primeiro turno do Projeto de Lei nº. 07/2013 que altera o anexo II da Lei 806/2006. O vereador Márcio 

Andrade, enfatizou que não é contra o projeto e que concorda que o cargo deve ser equiparado com os outros 

da mesma natureza para que haja justiça, porém esclareceu que tem dúvidas apenas de como esta equiparação 

deve ser feita, para que não haja problemas futuros, enfatizando que liberará o projeto conforme parecer da 

assessoria jurídica. O vereador Fernando questionou se ele não teria sugestão de emenda já que tem dúvidas. 

Respondido que no período até a votação em segundo turno, ele fará uma avaliação criteriosa, apenas quanto à 

formalização. Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião. Na votação do requerimento do 

vereador Márcio que solicita relação dos imóveis da prefeitura, o vereador Fernando disse ser favorável, pois já 

fez esse pedido na gestão passada e não teve resposta. O vereador Márcio disse que caso a prefeita não se 

disponibilizar a responder, irá sugerir outra forma e pedir uma mãozinha ao Presidente. O vereador Evair 

perguntou se era uma ameaça, respondido que não, pois se fosse ameaça a faria diretamente. O vereador Evair 

o advertiu para não fazer ameaças antes de saber se será atendido, respondido que tanto não é ameaça que ele 

poderá pedir ao presidente para custear estas certidões, o que é legal, mas optou por requerer da prefeita para 

evitar custo a Câmara. Todos os requerimentos foram aprovados. Nada mais a tratar o presidente declara 

encerrada a sessão e convoca para a primeira reunião ordinária do mês de outubro, a realizar-se no dia 07 às 

19:00 horas. 


