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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012, realizada às dezenove 

horas do dia vinte, na sede da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, situada a Avenida Pedro 

de Souza Freire, cento e sete, centro de Fortaleza de Minas. Aberta a sessão o Presidente da 

Câmara solicita o secretário da mesa que faça a chamada de presença dos senhores vereadores, 

estando todos presentes.  Após solicita a secretária administrativa que faça a leitura da ata da 

reunião anterior a qual foi aprovada por unanimidade.  Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE e não 

havendo matérias a serem lidas e distribuídas instalou-se o GRANDE EXPEDIENTE: O Presidente 

solicitou que fosse encaminhado ofício parabenizando aos professores, funcionários e direção da 

Escola Municipal e Estadual pelo bom desempenho alcançado no IDEB. Após informou 

novamente que foi apresentado recentemente pela mesa diretora da câmara, proposições que 

fixam os subsídios dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, esclarecendo que ficam mantidos os 

mesmos valores que vigoram nesta legislatura, visto a atual situação financeira que o município 

enfrenta, esclareceu do prazo para apresentação de substitutivo e informou que até esta data 

não foi apresentado substitutivo. Em seguida o vereador Márcio Andrade enfatizou sobre a 

excelente nota do IDEB, disse que este é um trabalho de todos os funcionários e ao final sugeriu 

que em nome do plenário fosse encaminhada nota de agradecimento, parabenizando as escolas 

por essa conquista. Em seguida o vereador Wilson Pereira disse que há rumores nos setores da 

prefeitura de que a Câmara aumentaria os subsídios. Alegou que essa informação não saiu desta 

casa e enfatizou não ser de acordo com o aumento dos subsídios em razão da difícil situação 

financeira do município. O vereador Francisco Ronivaldo também parabenizou aos professores e 

direção da escola pela nota do IDEB e lembrou a todos que a escola José Dias tem uma aluna que 

teve a melhor redação. Disse que também não concorda com reajuste dos subsídios, visto que os 

servidores não tiveram reajuste e que seria injusto votarem aumento aos vereadores da próxima 

legislatura. No mesmo sentido falou os vereadores Ricardo da Silveira e Fernando Pereira da Silva 

que também parabenizaram a direção das escolas e professores. O vereador Fernando Pereira 

justificou que não concorda com o reajuste dos subsídios, pois sempre lutou pelo reajustes dos 

servidores e que a justificativa da prefeitura de que a receita do município vem caindo não 

procede e que pode provar que a média da receita é de um milhão e duzentos mil reais. A 
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Tesoureira do município, Srª. Luciene Queiroz, presente na reunião, pediu a palavra e  justificou 

que a receita informada ao vereador pelo TCE se dá neste valor, pois é somada a receita do 

IMPRESFORT a qual não pode ser utilizada pelo município, porém o vereador enfatizou que 

segundo os dados que foram informados pelo TCE a receita não tem caído como diz a 

administração. Em seguida o vereador Fernando Pereira relatou que no dia dezessete de agosto, 

por volta das 18:45 horas foi noticiado pelo servidor Sr. Uberdam que alguns alunos da ETEP 

ficaram sem transporte para Passos e que procurarão o Prefeito que autorizou o Sr. Uberdam a 

pegar um veículo no pátio para levá-los. Tendo ido todos para o pátio onde estava o chefe do 

transportes Sr. Tenório e a irmã dele, a servidora Eliete Vieira. O vereador disse que ela estava no 

escritório utilizando o telefone do pátio e que o Sr. Tenório não permitiu a retirada do veículo 

tendo ainda ofendido todos os que estavam lá. O Presidente comentou que soube do caso e que 

falou com o prefeito que ficou de tomar providências. O vereador Fernando disse que o cidadão 

Edivánio foi bastante ofendido e ficou muito abalado e que irá oferecer denuncia no Ministério 

Público pela conduta do servidor. Em aparte o vereador Wilson questionou se o vereador sabia 

informar se eles não foram de ônibus por não haver lugar, sendo respondido que não, o vereador 

Wilson disse que foi informado que havia lugar no ônibus, porém eles não teriam ido, pois só 

iriam entregar um trabalho e não queriam ter que aguardar o retorno do ônibus e sugeriu que 

fosse questionada essa informação com o motorista do ônibus. Ao final de diversos comentários 

o vereador Fernando Pereira fez os seguintes REQUERIMENTOS: 1: Requer o envio de cópia de 

conta de telefone do pátio municipal, linha 3537 1761, do dia 17 de agosto de 2012, no horário 

entre as 18:30 as 19:30 horas, visto o que foi narrado em relação a utilização do telefone pela 

servidora Eliete Vieira naquele horário. 2: Requer do Executivo sejam tomadas as providências 

necessárias quanto a conduta do servidor Sr. Tenório. Em seguida o vereador Wilson Pereira 

comentou que há boatos que chegaram as crianças da escolinha do cruzeiro, envolvendo política, 

de que a escolinha poderia fechar. O vereador disse que isso não é correto e que as crianças 

estavam preocupadas, esclareceu que a prefeitura apenas cede dois funcionários e quando é 

necessário, o ônibus, porém grande parte do patrocínio da escolinha é de empresas locais. Não 

havendo mais assuntos a serem discutidos no GRANDE EXPEDIENTE passou-se a ORDEM DO DIA 



 

 

 

Câmara Municipal de Fortaleza de Minas 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Av. Pedro de Souza Freire, 107 – Centro – Telefax (35) 3537-1224 – Fortaleza de Minas – MG - CEP 37905-000-MINASGERAIS 

com a seguinte pauta: discussão e votação do Projeto de Lei nº. 8, de 16/07/2012 que Fixa os 

subsídios do prefeito e vice prefeito para a legislatura que se inicia em 1º. de janeiro de 2013 e dá 

outras providências, o qual após ser liberado pelas comissões foi colocado em primeira votação e 

aprovado por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Resolução nº. 02, de 16/07/2012 

que Fixa os subsídios dos vereadores de Fortaleza de Minas para a legislatura que se inicia em 1º 

de janeiro de 2013 e dá outras providências o qual após ser liberado pelas comissões foi aprovado 

por unanimidade. Discussão e votação dos requerimentos e nota de agradecimento apresentados 

nesta reunião os quais foram aprovados por unanimidade.  O Presidente convoca para a primeira 

reunião ordinária do mês de setembro a ser realizada no dia 03, as 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.   

 

 

 

 

 


