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

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

Fortaleza de Minas. Feita a chamada constatou-se a presença de todos os vereadores e havendo 

quorum o Presidente declarou aberta a sessão e solicitou a leitura da ata anterior que foi aprovada 

por unanimidade. O vereador Márcio Andrade solicitou a palavra para retratar sua fala relativa a 

sugestão dada em reunião anterior, esclarecendo que não quis dizer que houve falhas 

administrativas na entrega de projetos e que apenas sugeriu que o Presidente se reunisse com 

sua equipe para a distribuição de proposições antes das reuniões e que não requer informação e 

sim cópias dos projetos, sendo o assessor jurídico que deve avaliar essa possibilidade. Ao final 

falou que os servidores desta casa são competentes e que apenas fez sugestão. Em aparte o 

Presidente comentou que entendeu que o mesmo disse que não tinha conhecimento dos projetos, 

o que não procede, visto que presenciou por diversas vezes o vereador nesta Casa em avaliação 

aos projetos e o vereador Márcio esclareceu que não foi o que quis dizer, tanto que falou dos 

projetos com o Presidente. Ao final o presidente afirmou que solicitará entendimento jurídico, 

porém, entende que cópias de projeto não devem ser distribuídas antes da reunião, até porque 

podem ser retirados a qualquer momento. Não havendo matérias para o PEQUENO 

EXPEDIENTE, instalou-se o GRANDE EXPEDIENTE. O Presidente em resposta a solicitação da 

cidadã Sra. Baluza sobre acúmulo de lixo próximo a sua residência, disse que buscou 

informações com o Chefe Geral do Pátio, Sr. Ademir que imediatamente ordenou a retirada do lixo 

do local, atendendo prontamente a solicitação. Após fez os seguintes requerimentos verbais: 1- 

Requer dedetização contra mandruvás na zona urbana em especial na Av: Otávia Augusta; 2 – 

Requer a recontagem de eleitores em nosso município, visto que há choque de informação entre a 

quantidade de eleitores e a de habitantes que é quase a mesma enfatizando que não é certo que 

cidadãos de outros municípios decidam quatro anos em nosso município; 3 – Requer limpeza e 

manutenção na iluminação da Praça São Miguel por ser este local muito escuro. Após relatou 

sobre diversos alunos que cursam faculdade na cidade de Franca que reclamam a falta de 

repasse do auxílio de 30% de bolsa de estudo, cedido pelo município, não tendo havido nenhum 

pagamento as instituições, tendo os mesmos perdido também os 20% de desconto cedido pelas 

instituições desde que haja convênio. Após informou que recebeu denúncia pelo disque cidadão 

de entulhos espalhados pela cidade em razão das chuvas. No uso da palavra o vereador Jurubel 

Reis teceu alguns comentários sobre apresentação do plano de saneamento básico, por técnicos 

e desenvolvedores do projeto. Disse que é favorável à liberação do projeto para votação nesta 

reunião que trará melhorias, pois, a captação de recursos junto a FUNASA e demais órgãos será 

mais fácil. Disse ser favorável também pela liberação do Projeto de aquisição de ônibus escolar e 
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esclareceu que o Projeto que autoriza a concessão de transporte foi retirado pelo Executivo para 

alteração e que ainda não voltou a esta Casa, o que demonstra que não são os vereadores que 

não querem votar, pois não há como votar um projeto que foi retirado. O vereador Gabriel 

Lourenço manifestou ser favorável ao projeto para aquisição de ônibus escolar. Após o vereador 

Fernando Pereira agradeceu a presença de todos em especial do Sr. Ademir pelo serviço de 

limpeza em lotes realizado. Após informou ao vereador Márcio que o canal de TV, EPTV já está 

em funcionamento, e que o canal 5 questionado pelo vereador pertence à outra empresa e não 

pode ser mexido por outro técnico, porém a empresa já foi contatada para a devida manutenção. 

Após disse à cidadã Sra. Baluza, que quanto ao questionamento da mesma sobre contratação do 

Sr. Vandeir Marques, buscou informações e soube que ele está contratado pela prefeitura desde o 

final de janeiro de 2013. Em seguida o vereador Evair Pereira disse que em razão da situação do 

município, e principalmente no mês de março que a arrecadação caiu ainda mais, fez 

requerimento ao Presidente da Câmara solicitando a devolução mensal das sobras da Câmara 

que são devolvidas no final do ano, para pagamento único e exclusivo de bolsas de estudos, visto 

que estão com dificuldades para fazer o pagamento das mesmas. Tendo o vereador Ernane 

solicitado a inclusão de seu nome no Requerimento e aproveitando o qual também agradeceu em 

nome da Sra. Maria Imaculada a ajuda de todos na festa que foi um sucesso. Após o vereador 

Aparecido Amaral após agradecer a presença de todos pediu que a população continue 

participando das reuniões. Após o vereador Márcio Andrade falou sobre a retirada do projeto de lei 

nº 03/13 dizendo que é de extrema importância a população e informando que o executivo ficou 

de analisar e reenviar à Câmara. Do projeto de parcelamento de dívida com o IMPRESFORT falou 

que entraria para votação em segundo turno nesta reunião, pois está nas normalidades. Quanto 

ao Projeto de financiamento para aquisição de ônibus falou sobre o programa governamental 

Caminho da Escola, sobre a linha de crédito, os juros baixos e que este conjunto é benefício para 

o município, que por um lado trará ganhos a prefeitura, porém, pela situação financeira atual, sua 

intenção é de que se aprovasse a compra de um ônibus no valor de R$ 240.000,00, mas também 

há rumores de que os aluno do chapadão que estudam me S.S. do Paraíso serão transferidos 

para Fortaleza, havendo a necessidade de mais um ônibus. Disse que o projeto pede autorização 

para financiar R$ 350.000,00 que talvez não atenda a compra de dois ônibus grandes conforme 

será necessário e um microônibus talvez não atenda, por isso entende que o valor estipulado no 

projeto teria que ser aumentado, mais como não podem alterar valores e só o Executivo pode 

aumentar se achar melhor, ficou acordado pelos vereadores que aprovariam o projeto, mesmo 

vendo que talvez não atenderia perfeitamente a necessidade, e se, depois o executivo necessitar 

novamente, o legislativo retornará. Teceu diversos comentários entre eles sobre algumas 



3 

 

adequações que devem ser feitas; sobre a situação da prefeitura que infelizmente ficou com 

dívidas anteriores e que estas dívidas estão aumentando também neste ano, enquanto a 

arrecadação está caindo, tornando a situação cada vez mais complicada. Ao final pediu que o 

executivo de bastante atenção na avaliação deste financiamento, pois o juro é baixo e pode cortar 

contratados, mas devem olhar o custo e ver se realmente vai trazer benefício. Após questionou ao 

vereador Evair se já há possibilidade de cortes de bolsa de estudos, respondido que por enquanto 

não se fala nesse assunto. O vereador Márcio disse que sabe o alto custo dessas bolsas, que na 

verdade é um investimento e quanto ao requerimento do vereador Evair, enfatizou que o 

Presidente deve avaliar e se realmente tiver que cortar tudo bem, mas, se não tiver, seria mais 

uma avaliação do Presidente. Após o vereador Wilson comentou sobre projeto de saneamento, 

relatando que o projeto foi entregue no final de 2012 e este projeto é de extrema importância, pois 

trata de saneamento básico, e para ele o tratamento de esgoto e muito importante não só em 

nosso município, mas em todos. Disse que é um projeto extenso, porém foi explanado pelos 

representantes da VM e em sua opinião o projeto deve ser liberado. Quanto a aquisição dos 

ônibus disse ser de acordo com o valor de R$ 350.000,00, visto que trará melhorias no transporte 

escolar, e o que é bom para o povo devem aprovar sempre. Após comentou que recebeu 

reclamação de mãe de um aluno que informou que o ônibus quebrou e os alunos ficaram no ponto 

até as 13:30 horas. O vereador comentou que entende que um veículo quebrar é normal, porém, a 

mãe disse que ao ligar no pátio, o Sr. Valdir teria dito que não era de sua competência informar 

que o ônibus havia quebrado. O vereador disse que os alunos chegaram à escola por volta das 

14:00, tendo ao final solicitado do Sr. Valdir, esclarecimentos, visto que assim que foi passado. 

Não havendo mais assuntos a serem discutidos no grande expediente passou-se a ORDEM DO 

DIA com a seguinte pauta: Votação em segundo turno do projeto de lei nº 02/2013 que dispõe 

sobre o parcelamento de débitos oriundos de contribuições devidas e não repassadas ao 

IMPRESFORT – Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Fortaleza de Minas, o qual 

foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei nº 01/2013 

que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil S.A e dá outras 

providências. O Presidente informou que foram recebidos dois ofícios, um da igreja assembléia de 

Deus e outro da Radio FM Difusora, os quais tem o mesmo teor, solicitando apoio a aprovação do 

referido projeto. O vereador Fernando Pereira solicitou a leitura dos ofícios, tendo o vereador 

Wilson Pereira dito que primeiro deveriam liberar o projeto para fazer a leitura depois da votação. 

O vereador Márcio disse que não menospreza os ofícios, visto que a população tem que expor 

sua vontade, mas o próprio Presidente informou o teor dos ofícios os quais pedem o apoio dos 

vereadores na aprovação do projeto, tendo em vista o estudo ser primordial, mas em seu 
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entendimento não há necessidade de leitura porque já foi colocado atenção dos manifestantes. O 

vereador Fernando Pereira disse que sua opinião é que fosse feita leitura para que a população 

ficasse inteirada do que está escrito no oficio porque é muito importante, e que ele como vereador 

assim como o Presidente, tem direito de ser atendido nesta Casa. O Presidente disse que como a 

decisão é dele e todos sabem que estão aqui para votarem o projeto, primeiramente colocaria o 

projeto em votação e após as leituras seriam feitas. Colocado em primeira votação, o projeto de lei 

nº 01/2013 que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil S.A 

e dá outras providências, foi aprovado por unanimidade. Após foram lidos os ofícios. O vereador 

Wilson explicou que esse projeto estava em tramitação, e sendo avaliado pelos vereadores que 

modelo de ônibus atenderia requisitos da prefeitura, e hoje chegaram à conclusão de que tem que 

ser da forma como está, e por isso será liberado. E o vereador Jurubel esclareceu que no ofício da 

igreja assembléia de Deus quando fala do transporte de alunos para outro Estado, é bom que 

fique claro que o programa desse ônibus é chamado Caminhos da Escola, sendo o mesmo 

exclusivamente para a zona rural, e não pode fazer nenhum outro tipo de transporte nem para 

Passos, e nem para Franca por ser tratar de ônibus de transporte municipal, tendo o vereador 

Evair Pereira lembrado que com a compra desses dois ônibus, talvez o executivo possa liberar 

outro que está na zona rural para o transporte de Franca ou Passos. Em seguida o Presidente 

concedeu a palavra ao Sr. José Luiz representante da prefeitura, para discorrer sobre os projetos 

em pauta: sobre o projeto de lei nº 01/2013: disse que o mesmo é estritamente autorizativo o que 

ainda não garante o financiamento e compra dos veículos, e em síntese diz que linha de crédito 

pelo Banco do Brasil, o executivo poderá adquirir veículos para transporte, e não está descrito no 

projeto nem a quantidade e nem o valor dos veículos, sendo esta autorização exigência do Banco 

Brasil. E que após aprovado poderá ser regulamentado por lei complementar todos esses fatores. 

Sobre o projeto de lei que concede passes para transporte de cidadão fortalezense que trabalha 

em outro município. Disse que este é um costume do povo de Fortaleza, razão pela qual a 

prefeitura entendeu a necessidade de regulamentação e que após o projeto vir a Câmara, os 

vereadores entenderam que havia no projeto uma situação que futuramente poderia 

desastrosamente comprometer o orçamento e as finanças do município. Visto que dispõe no 

projeto que todo cidadão de Fortaleza de Minas, que viesse a exercer atividade trabalhista em 

outro município até 60 Km, estaria no direito de receber passe para esse transporte, o que é bom 

quando há condições financeiras, mas se fosse aprovado deste jeito, principalmente o município 

de Passos mandaria buscar trabalhadores em Fortaleza para toda e qualquer área de serviço ali 

prestado, ou seja, todos os empregadores estariam no direito de não mais buscar os 

trabalhadores em Fortaleza por causa de lei que obriga o município a pagar transporte. Por isso 
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antes que fosse aprovado foi retirado pelo executivo, não para prejudicar os trabalhadores, mas 

para evitar que cidades vizinhas viessem num momento oportuno esculhambar com nossas 

finanças, buscando trabalhadores a custo zero de transporte. Após o Sr. José Luiz discorreu sobre 

a situação da prefeitura em todos os aspectos, entregando ao presidente demonstrativo de receita 

do município no mês de março, disse que estavam acostumados com uma média de um milhão 

de reais, e que a previsão para março é de setecentos mil reais. Disse sobre as despesas fixas da 

prefeitura que totalizam trezentos e cinqüenta mil reais, enfatizando se entra setecentos mil reais 

e a despesa e de trezentos e cinqüenta mil, sobram trezentos e sessenta mil reais para 

pagamento de folha de pagamento, combustível, manutenção de veículos, etc. Informou que 

Fortaleza em março de 2013, entrou na lista dos municípios brasileiros que tiveram redução de 

repasses na ordem de 30%, esta é a razão que leva o executivo a convocar os cidadãos 

fortalezenses e a Câmara para que unidos procurem caminho saudável, pois, se continuar como 

está haverá notícias desagradáveis em pouco tempo. Disse que acredita que o município inverterá 

essa situação, através de recursos estaduais e federais. Falou que ainda há os fornecedores, que 

modicamente fornecem merenda a Escola Estadual o que não é obrigação e sim um costume. 

Falou que se houver corte imediato, esta administração não é responsável e relatou que Fortaleza 

está entrando em processo de avaliação e em pouco tempo implementação de choque de gestão 

financeira e econômica. Após foi questionado pelo Presidente o valor da folha de pagamento, visto 

que foi solicitado por ofício, mas não houve resposta. Respondeu que a resposta ao oficio está 

pronta para ser enviada à Câmara o mais rápido possível e que a folha da prefeitura está em torno 

de quatrocentos e oitenta mil reais líquidos, não sendo muito diferente do praticado nos últimos 

doze meses, e as obrigações patronais em torno de cento e quarenta mil reais. Justificou que o 

balancete ainda não foi enviado, pois o contador da prefeitura teve problemas particulares de 

saúde e não foi possível terminá-lo. Assumiu compromisso de que irão respeitar prazos para envio 

dos balancetes, que é de extrema necessidade aos vereadores e ainda é documento público em 

que todos têm acesso, esclarecendo que fica uma cópia na Câmara e outra na prefeitura. O 

vereador Márcio fez alguns questionamentos, enfatizou que os vereadores sabem que é 

aprovação do projeto de financiamento autorizativo, porém entende que sobre a necessidade de 

compra desses veículos que os vereadores devem sim avaliar, pois é mérito, e que na minuta do 

programa há observação de modelos de veículos além dos valores que cabem nesse projeto, e se 

será alterado depois não sabe, porém devem avaliar, e que quando é legal não se discute se faz, 

mas como é mérito cada vereador tem uma interpretação. Após diversos comentários sobre 

financiamento questionou ao Sr. José Luiz se os contratados estão inclusos na folha de 

pagamento, isso fora a parte patronal, respondido que existem dois tipos de contratação, o 
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contrato por tempo determinado que estão na folha e os contratos temporários que não estão na 

folha e lembrou que esta relação também foi solicitada e estão providenciando para enviar à 

Câmara. Após o vereador Wilson Pereira esclareceu sobre a retirada do projeto de lei dos passes 

que não foi só no sentido dito pelo Sr. José Luiz e sim por estar abrangendo 60 Km que permite 

levar trabalhadores para outros lugares e a preocupação era que o problema dos que trabalham 

em Passos fosse resolvido e que é importante esclarecer para que não pareça que os vereadores 

não querem votar o projeto que na verdade estão aguardando o mesmo para aprovação. E que 

sabem da situação do município, porém mesmo havendo custo com esses passes esses cidadãos 

estão empregados e o custo será bem maior se os mesmos ficarem desempregados e que até 

que mandem de volta o projeto solicitou que fosse disponibilizado veículo maior para os 

trabalhadores não ficarem desamparados. Ao final e após diversos comentários o Sr. José Luiz 

solicitou apoio do jurídico da Câmara para a melhor solução e que não é fácil, mas uma vez 

solucionado este problema, irão estudar o impacto orçamentário para depois disponibilizar esse 

recurso. Tendo o Presidente disponibilizado a assessoria jurídica da Câmara. Dando continuidade 

o Sr. Valdir chefe dos transportes, respondeu ao questionamento do vereador Wilson, dizendo que 

recebeu ligação de uma mãe sobre o assunto, porém antes que pudesse responder a mesma 

desligou o telefone. Disse que é responsável por todo transporte que se terceirizado o motorista 

avisa o dono da empresa que avisa a ele, porém nem sempre a solução é rápida. Narrou o que 

havia acontecido e após os esclarecimentos o vereador Wilson agradeceu, disse que esse 

problema não é de agora, que para ele falta comunicação porque pode ser que essa mãe não 

quisesse veículo, mas sim, que fosse avisada que o ônibus havia quebrado porque aí os alunos 

iriam caminhando. Após comentários o Sr. Valdir comunicou que a partir do dia 12/03, os pontos 

serão nas praças porque está havendo reclamações de moradores próximos dos pontos de 

costumes de que os alunos estão importunando e até quebrando vidraças. Ao final disse que 

quando houver denúncia o mesmo estará a disposição para esclarecer. Em seguida presente na 

reunião a Srª. Joice Rabelo que disse que as trabalhadoras não vieram brigar e nem ofender 

ninguém, discorrendo que os passes foram cortados em novembro de 2012 e se era legal ou não, 

não sabia, apenas pegava os passes e se houve desvio que sejam tomadas as providências. 

Disse estar frustrada e  solicitou ao Sr. José Luiz que pedisse à Sra. Prefeita com carinho que a 

mesma avaliasse a situação e enviasse o projeto dos passes para a Câmara, porque a maioria 

ganha um salário mínimo e tem que tirar R$ 210,00 por mês para pagamento de passagem para 

trabalhar. Disse que sabe que não é obrigação do município e que vierem à Câmara num ato de 

humildade, que não irá desistir e que se foi deselegante com os vereadores pediu desculpas. 

Comentou que são vinte e três pessoas trabalhando, que buscam o dinheiro em Passos, mas 
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deixam em Fortaleza e que talvez nenhuma das trabalhadoras volte mais ás reuniões da Câmara 

porque estão decepcionadas, porém ela voltará até que seja resolvido. Disse que se todos os 

trabalhadores dependessem da assistência social, seria muito mais caro e pediu que os 

vereadores tentassem negociar com a empresa de ônibus no preço da passagem. Após disse que 

esteve no bairro chapadão e pôde ver uma Kombi nova fazendo transporte de alunos, disse estar 

muito contente, parabenizando o vereador Amaral e o Sr. Omero proprietário do veículo, porque 

houve fato de criança quase cair de veículo anterior porque estava amarrado com corda. 

Respondendo o Sr. José Luiz relatou que o executivo só pode fazer o que está escrito na lei e que 

o executivo sabe da necessidade de todas as trabalhadoras, bem como a carência de mão de 

obra de trabalho enfrentada pelo município e que a prefeita não vai medir esforços para estudo e 

regularização da situação e que o projeto não será esquecido e tem certeza que o projeto de lei 

será encaminhado à Câmara e aprovado por unanimidade, mas que devem ter prudência para 

que essa lei seja eternizada para que todos continuem utilizando desse transporte. O vereador 

Fernando sugeriu tentar negociar com a viação cisne para ver se conseguem baixar o preço da 

passagem até que resolva esta situação, mas conforme foi dito, com prudência e cuidado na hora 

da elaboração e aprovação do projeto. O vereador Márcio disse que a Câmara está a disposição 

para agendarem reunião para elaboração desse projeto o quanto antes, mas que seja informado 

horário, pois, estão vendo as dificuldades, mas querem ajudar a encontrar solução para essa lei. 

O vereador Fernando Pereira disse que iria agendar com a empresa de ônibus reunião solicitando 

o veiculo da Câmara o qual foi liberado. Após o presidente agradeceu a presença do Sr. José Luiz 

e disse que sempre que tiverem dúvidas irá chamá-lo e que a Câmara esta de portas abertas. 

Antes da despedida do Sr. José Luiz a Sra. Celani pediu a palavra e questionou se a folha de 

pagamento está incluída nas despesas citadas por ele, respondido que não citou a folha de 

pagamento porque sobram para todas as outras despesas neste mês trezentos e vinte mil reais, e 

não darão conta de arcar com esses compromissos diante da receita apresentada. Os vereadores 

Márcio e Wilson esclareceram que junto com a parte patronal a folha de pagamento vai para 

seiscentos e vinte mil reais, fora os contratados que estão fora da folha. Tendo a Sra. Celani 

perguntado se o salário dos novos contratados não está fora da realidade do município, 

respondido pelo Sr. José Luiz que o município começa a viver a partir de março de 2013, uma 

época de choque de gestão que será a duras penas porque terão que reduzir a despesa do 

município. Comentou que terão que cortar diversos gastos e estão fazendo várias reuniões 

elaborando planos e projetos para que consigam equacionar, e que para o mês de março há duas 

opções, pagar os funcionários ou os fornecedores. Falou ainda sobre o que foi dito nesta Casa 

pela VM sobre a possibilidade de financiamentos a custo baixo, para melhorias no IDH que é o 
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que o município terá que fazer. A Sra. Celani comentou que em sua maioria os trabalhadores de 

Passos recebem no máximo um salário, e em Fortaleza além de não oferecer emprego, vem 

pessoas trabalhar ou já trabalham, que ganham salário totalmente fora da realidade do município 

que esta enfrentando situação complicada e que em sua opinião é uma injustiça, pois apesar da 

prefeita não ter culpa ela pode tentar resolver de outra maneira e não exagerar nos salários. 

Solicitando ao final que a prefeita coloque a mão na consciência e observasse que está fora da 

realidade e o povo está sofrendo, Em resposta o Sr. José Luiz disse que a folha não é o principal 

vilão, e sim a queda de receita, pois a receita própria também é muito baixa e deve ser melhorada. 

Tendo ao final dito que a prefeita quer e vai resolver todos esses problemas. Encerrada as 

discussões o vereador Fernando Pereira se desculpou com o presidente por ter se excedido 

quando solicitou as leituras dos ofícios. Continuando a ordem do dia foi colocado em primeira 

votação o projeto de lei nº 21/2012 que Dispõe sobre a política municipal de saneamento e o 

plano municipal de saneamento básico e ambiental de Fortaleza de Minas, o qual após liberado 

pelas comissões foi aprovado por unanimidade em primeiro turno.  Votação dos requerimentos 

apresentados nesta reunião sendo todos aprovados por unanimidade. O Presidente convoca para 

a terceira reunião ordinária do mês de março, 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.   


