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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, realizada às dezenove 

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

de Minas. Feita a chamada estavam todos os vereadores presentes. Após verificação, a ata da reunião 

anterior foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE.  

Informado pelo Presidente: que estavam sobre as mesas cópias de respostas de ofícios e 

requerimentos, e de informação dos resultados e metas do IDEB 2013; que foi recebido oficio do 

cartório eleitoral para empréstimo do prédio da Câmara no dia 17/09 às 14 horas para reunião com 

mesários; e que será realizado curso de PNL com o Sr. José Osvaldo e os vereadores interessados 

deverão informar a secretaria de Câmara. Comunicou que os projetos de lei em trâmite não foram 

liberados, pois, a reunião das 17:30 horas desta data não aconteceu, tendo sido remarcada para 15/09 

as 18:00 horas. O vereador Márcio Andrade comentou que devem se reunir visto o pedido de urgência 

do projeto das diárias, que há divergências e a situação está complicada. Sobre o projeto do SAMU 

disse que a questão é apenas quanto a lei entrar em vigor desde o inicio do ano, e que o justo seria 

fazer emenda modificativa para que a lei tenha validade a partir de sua publicação, ou seja, pagar 

quando o serviço for prestado ao município. Questionado pelo vereador Wilson Pereira se seria 

apenas esta emenda a ser colocada no projeto, respondido pelo vereador Jurubel que foi feito contato 

em outros municípios e em seu entendimento o pagamento é feito a partir do momento que foi 

votado, e não pagar retroativo quase dez meses, e isso o mesmo não concorda. O vereador Márcio 

disse que o custo é baixo, e que a população terá dificuldade de aceitação da mudança, mas, isto é a 

tendência da mesma. Pediu aos colegas fizessem levantamento em outras prefeituras para que 

resolvam a questão na próxima reunião. O vereador Fernando disse concordar de não pagar 

retroativo, porque na verdade vão oferecer o serviço a partir da votação, e como irão pagar por algo 

que ainda não usaram? Sugeriu agendar reunião das comissões para o meio da semana para que na 

próxima reunião a questão já tenha se resolvido, dito pelo vereador Jurubel que foi agendada reunião 

das comissões nesta data às 17:30 horas a qual estava presente, respondido pelo vereador Fernando 

que muitas vezes foi agendada reunião onde o mesmo estava presente, e o colega Jurubel não. O 

vereador Evair relatou que tem projetos que seguem regras para ser aprovado, mas, se outro 

município aprovou com esta emenda, eles também podem fazer. Ao final ficaram de analisar a emenda 

para ser votada na próxima reunião. Na sequência foi instalado o GRANDE EXPEDIENTE. Foi feito 

ofício do Plenário parabenizando todos os funcionários das Escolas Municipal e Estadual pelo 

bom resultado no IDEB, estendendo os cumprimentos aos alunos e aos motoristas que 

transportam os mesmos, pois, os resultados foram superiores a meta que deveria ser atingida. 

Após o vereador Jurubel Reis falou que as escolas Alzira Alvares e Noraldino Lima devem mesmo ser 
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parabenizadas pelo bom desempenho no IDEB 2013, pois, é gratificante e bom saber que o município 

possui escolas de boa qualidade. Sobre questionamento em reunião anterior de rede de esgoto do 

novo loteamento, disse que conversou com o Sr. José Geraldo, engenheiro da prefeitura, o qual 

informou estar acompanhando as obras, e tudo está sendo feito dentro das normas do projeto 

apresentado. Ao ser questionado se não haveria retorno da água na manilha conforme dito pelo 

Presidente, o engenheiro respondeu que não, porque quando a tubulação chegar ao fluxo da água, a 

mesma vai a quarenta e cinco graus do referido fluxo, com isso, não haverá retorno, e se retornar, a 

água sairá primeiro nos postos de visitas. Após o vereador Jurubel agradeceu a presença da servidora 

Célia que se deslocou até esta Casa para participar da reunião. Em seguida o vereador Fernando 

Pereira cumprimentou todos, agradeceu a Deus por esta reunião e disse ficar muito satisfeito com o 

nível do estudo das escolas municipal e estadual, assim como, com a existência de ótimos profissionais 

destas instituições. Continuando fez ofício ao executivo em agradecimento por colocar o motor 

no trator. Informou que a prefeita não está medindo esforços para que este motor seja colocado e que 

também foi colocado motor no caminhão, que deu alguns problemas, mas já estão sendo feitos ajustes. 

Após os vereadores Evair, Fernando, Ernane e Amaral fizeram os seguintes ofícios: 1 – 

parabenizando e agradecendo a diretora das escolas municipais Alzira Álvares e José Dias, 

funcionários e alunos das mesmas, pelo esforço e dedicação, pois, mesmo no improviso, devido 

a falta de energia, fizeram uma bonita apresentação nas comemorações do sete de setembro; 2 

- à diretora, funcionários e alunos da escola estadual também neste sentido; 3 – aos Srs. 

Rogério Horta e Dirceu Parreira agradecendo pela organização, pois, não mediram esforços 

para que o evento acontecesse, inclusive o Sr. Rogério com o próprio veículo; 4 – ao Sr. Dimas 

que estava a frente da bateria da fanfarra municipal que voluntariamente não mediu esforços, 

ensaiou o grupo e fez muito bonito; 5 – ao sargento Ronaldo juntamente com a equipe do 

projeto garotos para a paz parabenizando-os pela bela apresentação no evento. Quanto ao 

empréstimo desta Casa ao cartório eleitoral de Jacuí, o vereador Evair disse que a Sra. Isabel 

funcionária do cartório, questionou a possibilidade dos vereadores patrocinarem o lanche, informado 

pelo Presidente que a Sra. Isabel também falou com ele, e que a mesma entraria em contato com todos 

os vereadores. Que primeiro a Sra. Isabel solicitou que a Câmara doasse o café aos participantes, e ao 

consultar o assessor jurídico, foi informado que não há possibilidade, por não ser evento da Câmara. O 

Presidente solicitou que a questão fosse analisada, e que os vereadores que estiverem de acordo, que 

informe o mesmo para que seja feito contato com a Sra. Isabel informando o que foi resolvido. Em 

seguida o vereador Gabriel Queiroz comentou que parte da comissão se reuniu para discutir o projeto 

do SAMU, por isso, deixaram para resolver na próxima segunda.  Após o vereador Aparecido 
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Amaral fez requerimento ao Sr. Itamar, responsável pelo lixo, requerendo sejam enviados com 

urgência dois tambores de lixo à escola José Dias, pois, há lixo espalhado no local. O vereador 

Wilson Pereira fez os seguintes requerimentos: 1- requer seja aumentado ou trocado por outro 

maior de madeira, o mata burro na entrada do sítio do Sr. Gabriel Proença, pois, o existente 

possui apenas seis caibros e os bovinos do produtor estão passando para o asfalto; 2 – requer 

do executivo informações de como foi feita a contratação do Dr. Dácio advogado, se houve 

licitação ou se a mesma foi dispensada, pois, hoje na situação em que o município se encontra, 

em sua opinião esta contratação tem valor elevado.  Após o Presidente cedeu a palavra à Sra. Célia 

por quinze minutos para que prestasse esclarecimentos, visto questionamentos em reunião anterior 

dos vereadores Evair e Amaral. Iniciados os questionamentos, o vereador Evair agradeceu a Sra. Célia 

por comparecer a esta Casa após ter sido convidada. Disse que expôs assunto em Plenário e que junto 

do vereador Amaral fez requerimento solicitando a presença da mesma na Câmara, pois, segundo 

informações do vereador Amaral, que em conversa na presença de outras pessoas, a mesma disse que 

na prefeitura de Fortaleza de Minas há sessenta funcionários que recebiam e não trabalhavam, e que 

na visão do vereador Evair, este é um fato de mérito administrativo de apuração da própria prefeitura. 

Mas, o que chamou a atenção foi a segunda parte da conversa, pois, a partir do momento que foi dito à 

um vereador o qual representa o povo e é um homem público, a conversa se tornou pública. Relatou 

que tomaram a liberdade de convocar a Sra. Célia para saber se durante esta conversa onde se falou 

de aumento de salário, houve fala de que talvez este aumento não estaria sendo possível, uma vez que 

a prefeita estaria adquirindo casa de cento e vinte mil reais e carro. Que falando como vereador, caso 

confirmada a conversa, isso é caracterizado como crime de enriquecimento ilícito se tiver sido 

adquirido com dinheiro público, mas, se a prefeita tiver comprado com dinheiro próprio, isso é 

normal, e não há o que dizer e nem relacionar ao aumento de salário. O vereador Evair solicitou à Sra. 

Célia que esclarecesse o fato, que se fosse verídico e a conversa se confirmasse, como homens públicos 

deveriam tomar providências, sugerindo ao Presidente a abertura de CPI independente de quem é o 

prefeito. No uso da palavra a Sra. Célia esclareceu que realmente falou ao vereador Amaral sobre o 

aumento de salário, pois, há tempos não tem o referido aumento o qual está defasado. Quanto aos 

demais assuntos a Sra. Célia disse querer provas escritas, gravadas ou de outras formas que 

comprovem que a mesma citou nome da prefeita ou qualquer outra coisa. Tendo o vereador Amaral 

dito que para ele ficou claro que a servidora falou sim que a prefeita comprou casa de cento e vinte mil 

e carro, e que não deu aumento de salário para os professores e funcionários. A Sra. Célia solicitou que 

o vereador apresentasse provas de que ela havia falado, pois, do contrário o vereador estaria fazendo 

acusação de fato que a mesma não falou, pois, comentou simplesmente do aumento do salário. O 
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vereador Evair disse ter entendido o posicionamento da Sra. Célia, e questionou se a mesma negava a 

ocorrência do fato. Respondido que no fim do ano foi feita reunião com a prefeita na escola, sendo 

falado que não haveria reajuste por falta de dinheiro, porém, pessoas estão sendo contratadas e os 

salários continuam defasados. Diante da negativa da Sra. Célia, o vereador Evair disse estar satisfeito 

e que não há que se falar em abertura de CPI, por isso fez requerimento ao executivo requerendo a 

abertura de procedimento administrativo para apuração dos fatos, ouvindo os envolvidos. O 

vereador Amaral participa deste requerimento. Em seguida a Sra. Célia solicitou cópia da ata desta 

reunião, informado pelo Presidente que assim que aprovada a ata, a cópia será repassada à mesma. 

Tendo ainda, o Presidente solicitado á diretoria da Câmara, que fornecesse a Sra. Ana Paula advogada 

da prefeitura, cópia da ata de rejeição do projeto de lei de doação de lote. Ao final o vereador Evair 

agradeceu a presença da Sra. Célia e de seu marido nesta reunião, informando que para o mesmo os 

fatos ficaram esclarecidos neste sentido, pois, era importantíssimo saber, respondido pela Sra. Célia 

que a mesma está no Chapadão e não sabe quantos funcionários existem na prefeitura, e nem nome de 

ninguém, então, não iria citar fato que não sabe, e que quando perguntou sobre o reajuste do salário 

achou que o Sr. Amaral como vereador poderia lhe explicar.  Informado pelo vereador Evair que os 

vereadores respondem pelos atos como vereador, e quanto à contratação, sendo funcionária, a mesma 

deveria fazer o questionamento diretamente ao seu chefe ou à prefeita, cabendo agora a abertura de 

processo administrativo, além de que, no estatuto dos servidores consta se este tipo de conversa pode 

ou não ocorrer  durante o serviço e dentro de repartição pública. Não havendo mais inscritos para o 

grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA: Votação em segundo turno do projeto de lei nº 12/14 

que dispõe sobre o plano de custeio do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Fortaleza 

de Minas – IMPRESFORT, aprovado por unanimidade. Votação dos requerimentos apresentados, 

aprovados por unanimidade. O Presidente convoca para a terceira reunião ordinária de setembro, a 

realizar - se no dia quinze às 19:00 horas. Nada mais a tratar foi encerrada a reunião, e para constar 

foi lavrada a presente ata que depois de verificada e aprovada será assinada pelos vereadores 

presentes. 


