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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2013, realizada às dezenove horas 

do dia primeiro na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas. 

Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores. Após foi lida a ata da reunião 

anterior a qual após algumas ressalvas foi aprovada por unanimidade. Instalado o PEQUENO 

EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento relativa 

às contas exercício 2011. Leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº. 04/2013 que aprova as contas 

da prefeitura municipal relativas ao exercício de 2011; Leitura dos ofícios da prefeitura nºs: 228, 227, 

226, 232, 225, 221, 217, 218, 215, 219, 214 e 222 em resposta a requerimentos; Leitura de pedido de 

providências quanto à continuidade do benefício de veículo escolar aos alunos do bairro rural 

chapadão para cursos da mesma natureza dos que cursam em Passos e que deixaram de ter este 

direito. Em seguida foram distribuídas as seguintes cópias: balancete da Câmara Municipal de 

maio/2013; ofício nº. 172/13 de autoria do deputado Renato Andrade em resposta ao requerimento 

nº. 74/2013 de autoria do plenário; ofício que encaminha o quadro H do Projeto de LDO/2014. 

Concluídas as leituras o Presidente concedeu prazo de quarenta e oito horas para o vereador que 

desejar apresentar substitutivo ao PDL Nº. 04/2013 e informou que a segunda reunião ordinária deste 

mês terá como pauta exclusiva votação da prestação de contas da Prefeitura Municipal de 2011. Sem 

mais para o pequeno expediente, instalou-se o GRANDE EXPEDIENTE: O Presidente fez os seguintes 

comentários: sobre médicos que deixaram o hospital antes do término do plantão no dia 16/06, que 

dois pacientes chegaram a fazerem triagem, porém a médica Drª. Ivy foi embora sem avisar e após 

teria vindo atender o médico Dr. Bernardo. Ao final disse que a função dos vereadores é buscar essas 

informações para que providências sejam tomadas, para que haja compromisso e disciplina. Sobre o 

pedido de providências dos alunos, disse entender que eles não querem o corte para os do chapadão e 

sim o mesmo direito. Após o presidente solicitou que as comissões agendassem reunião para análise 

do quadro H da LDO/2014 e informou que haverá nova audiência no dia 8, terça-feira as 19:00 horas. 

Após acordo unânime ficou agendada reunião das comissões para o dia 03/07 às 15h00minhrs. Após o 

presidente relatou que há rumores sobre supostas vendas de lotes doados pela prefeitura, disse que é 

necessário coibir esta ação, questionando sobre a legislação que veda esta ação e sugerindo que 

busquem solução junto ao executivo. Falou também que o portão do parque de exposição continua 

ficando aberto, e que pessoas e veículos entram e saem sem qualquer controle e que apesar de ter 

havido resposta de que providências seriam tomadas o problema não foi resolvido. Após teceu 

diversos comentários sobre o crescimento de furtos na cidade e a falta de segurança pública, sugerindo 

o envio de ofício ao comandante do batalhão de Passos, enfatizando que medidas têm que serem 

tomadas urgentes, pois muitos cidadãos perderam a paz e a liberdade, em especial os idosos que têm 

medo de sair de casa e há qualquer momento ser abordados. Falou que recebeu reclamações de que o 
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responsável pela academia permanece no local sentado e não dá orientação profissional nas atividades 

físicas, e que soube ainda, que o mesmo não estaria cumprindo sua carga horária. Após questionou se o 

ônibus escolar voltou a rodar, respondido que sim. Em aparte o vereador Fernando disse que o veículo 

escolar urbano voltou a transportar as crianças nesta data, citando algumas pequenas falhas de alguns 

pontos que não passou e enfatizou que estas falhas serão sanadas. No uso da palavra o vereador 

Jurubel Reis diante do crescimento de furtos no município solicitou fossem aceleradas as 

providências para realização de audiência sobre a segurança pública, enfatizando a importância da 

presença das entidades envolvidas em especial do Juiz de direito e promotor, sugerindo fosse 

averiguada data possível para os mesmos estarem nesta audiência e sendo definida pediu esforço dos 

vereadores para se adequarem a agenda dos mesmos, que será de grande valia, visto a situação atual 

preocupante no município. Quanto o pedido de providências feito pelos alunos pediu o agendamento 

de reunião com a Prefeita para levar o pedido que foi assinado por sessenta e cinco cidadãos 

fortalezenses, enfatizando que é notório que não é uma reivindicação partidária e sim de todos os 

alunos atingidos com o corte do transporte escolar, enfatizando que estes com certeza não objetivam o 

corte deste transporte e sim buscam o mesmo direito, finalizando, disse estar certo que a prefeita se 

sensibilizará e buscará solução. Comentou sobre o ofício nº. 238/2013 da prefeitura que encaminha 

anexo da LDO/2014 questionando ao presidente se no momento em que o mesmo se encontrou com a 

prefeita ela realmente disse que o quadro H não tinha sido encaminhado? Respondido que sim, e que o 

presidente esteve com ela antes e acredita que mal entendido não tenha partido da prefeita, pois o 

chefe de gabinete e o contador informaram ao assessor da Câmara e Diretora que este quadro não 

estava pronto. O vereador Jurubel disse que ficou estranho o texto do ofício, pois dá entendimento que 

este anexo teria sumido nesta Casa. Após perguntou se havia sido agendado com a superintende da 

regional de saúde para discussão do projeto de lei que pretende alterar a denominação do hospital 

municipal para unidade básica de saúde, respondido que não e que a mesma ficou de disponibilizar 

data assim que possível. Após falou o vereador Gabriel Queiroz que quanto à solicitação dos alunos 

que a prefeita avalie com carinho para que este transporte seja mantido. Quanto à segurança pública 

disse que realmente está complicada é que é necessário tomar providências, que soube que na última 

semana supostamente teria havido mais de oito furtos, tendo o vereador Evair dito que consumado 

foram dois e outras tentativas, após algumas discussões falou o vereador Fernando Pereira relatando 

que não é a favor do corte do transporte escolar, que entende que foi feito na hora errada, porém por 

outro lado foi possível para a prefeita liquidar quase que cem por cento de dívidas herdadas na 

mandato anterior e das acumuladas nesta ano. Após fez ofício ao Deputado Cássio Soares em 

agradecimento pela intervenção junto à secretaria de transporte para destinação ao município de 

ônibus escolar que será entregue até o final de julho. Os vereadores Amaral, Ernane e Evair 
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solicitaram participar desta autoria; Após fez Requerimento a Chefe do Executivo permitindo 

que o mesmo seja do plenário, requerendo a aquisição de mais um ônibus escolar, após o leilão que 

acontecerá, e ainda, em agradecimento a prefeita que não mediu esforços mesmo diante das 

dificuldades na busca de recursos, como este do ônibus. Em aparte o vereador Márcio Andrade 

questionou se o leilão havia sido marcado, respondido pelo vereador Evair Pereira que foi publicado o 

Edital e será realizado no dia dezessete. O vereador Márcio relatou que solicitou informações sobre o 

leilão e que disseram que mandariam assim que o Edital ficasse pronto, porém não teve resposta, o 

vereador Evair disse acreditar que brevemente ela enviará esta resposta e que os bens que serão 

leiloados ficaram a disposição nos dias 15 e 16. Continuando o vereador Fernando Pereira falou sobre 

á médica ter saído antes do fim do plantão, disse que buscou informações e que soube que a médica 

saiu sim, porém por apenas seis minutos, e que acha errada esta atitude, pois um minuto é suficiente 

para perder uma vida e sugeriu seja solicitado os dados da ficha contendo o horário de quando isto 

ocorreu, pois foi um período curto, de uma ficha para outra e que foi demonstrado a ele, porém disse 

não concordar e se voltar acontecer irá tomar providências. O presidente informou que soube que este 

período foi de vinte minutos e o vereador Márcio após alguns debates disse que pelos cálculos que fez 

que este período foi superior, porém já foi e o importante é que não volte a acontecer. Houve diversos 

comentários. Após falou o vereador Evair Pereira quanto à segurança pública disse que como policial 

aposentado também está assustado com o índice de furto, porém, sugeriu que antes de ser levado este 

assunto a um escalão superior como comandante do batalhão ou juiz e promotor que seja oficializado 

o delegado e comandante do destacamento que diante desta situação alarmante que fossem adotadas 

operações de combate destes crimes, efetuando a prisão dos que assustam a comunidade e que basta 

esforço para prender esses indivíduos que todos sabem quem são, porém preferia não entrar neste 

mérito. Após fez REQUERIMENTO à ADESFORT requerendo a prestação de contas detalhada relativa 

ao dinheiro público que é destinado à agência desde o início do projeto mesa cheia, acompanhada de 

comprovantes bancários destes repasses à ADESFORT. Os vereadores Amaral, Ernane e Evair 

pediram que seus nomes constassem nestas proposições. Após o presidente questionou sobre os 

critérios para implantação de guarda municipal, dito pelo vereador Evair que se enquadram os 

municípios acima de cem mil habitantes, porém nada impede que um cidadão abra firma e faça curso 

na polícia federal para prestar este tipo de serviço a comunidade, o vereador Márcio disse que é 

obrigação do estado a segurança e que já pediram diversas vezes o aumento do efetivo da polícia, mas 

não foram atendidos, e que seria interessante sim com a união da população. Iniciou-se então debate 

de diversos recursos para monitoramento por câmeras para melhorar a segurança pública municipal. 

Após o vereador Evair Pereira disse que foi enviado requerimento ao Banco Bradesco para instalação 

de divisórias com os caixas e gerencia, mas que presenciou que isto não aconteceu, pois diversas 
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pessoas saem com grandes quantias em dinheiro e que isto é um grande risco, enfatizando ao final que 

é necessário reiterar o pedido. O presidente informou que foi respondido verbalmente pela gerente do 

banco que estão sendo feitas mudanças internas e que haverá reforma no banco e provavelmente 

serão incluídas estas solicitações. O vereador Jurubel Reis falou sobre o caixa do banco Santander 

desativado e após acordo unânime fez-se REQUERIMENTO do plenário solicitando que o caixa 

eletrônico seja reativado e medidas de segurança sejam implantadas no local. Após o vereador Ernane 

Dias manifestou apoio aos alunos que apresentaram pedido de providencias, relatou sobre vizinho que 

gasta cento e cinquenta reais com veiculo escolar e a situação deste vizinho é difícil. Sobre a segurança 

comentou das dificuldades que a população está vivendo e falou sobre morador da zona rural que não 

vem mais para a cidade para não deixar sua propriedade sozinha. Comentou também sobre animais 

bovinos que transitam na LMG de acesso a Passos, narrando sobre as diversas vezes que já se envolveu 

em acidentes causados por estes animais. Após falou o vereador Aparecido Amaral que se disse 

confiante ao retorno do transporte escolar. Continuando o vereador Márcio Andrade expor 

insatisfação com resposta do executivo contida no ofício 213/13 que relata que dispensaram as vigas 

metálicas para pontes e bueiro Armco, por existir toda uma técnica construtiva para tais obras e ainda 

o município esta passando crise financeira, e ainda por já terem estes materiais que foram retirados de 

outra ponte demolida que poderão ser utilizadas em outro local se necessário. O vereador disse que 

esta atitude não é correta, pois estes itens vêm de convênio governamental e final fez 

REQUERIMENTO a Prefeita neste sentido solicitando que a mesma repensa esta atitude. O vereador 

Evair falou que acredita que esta atitude e pela escassez de tempo para fazer estas pontes e depois ter 

devolver, mas estando o município em melhores condições acredita que a prefeita fará. O vereador 

Márcio não concordou e disse que todos sabem que há locais que há pontes de madeiras que tem 

calçada boa e pode ser aproveitada e que antes receberem esses itens e se não precisar devolver, do 

que precisar e não ter, pedindo que a prefeita analise com carinho e aceite estes materiais do governo 

federal, até porque a situação tem melhorado, noticiando que estão entrando novas receitas, inclusive 

algumas resultantes de pagamento de multa por processos julgados no valor de aproximadamente 

cento e vinte mil reais e que com esses valores e ainda o FPM que veio a maior, haverá uma expectativa 

de quinhentos mil a mais do que o esperado.  Após fez REQUERIMENTO à Secretaria de Saúde 

requerendo informações do cadastramento do hospital na Regional de Saúde, se como hospital ou 

como policlínica e quais são as obrigações de ambos para melhor análise e discussão a projeto de lei 

que se encontra nesta casa relativo ao assunto. Tendo o vereador Jurubel solicitado também assinar 

este requerimento. Continuando o vereador Marcio disse que foi noticiada pela diretora escolar 

Senhora Zulema que a prefeitura não irá mais arcar com o método de ensino atual positivo e deixará 

de custear as apostilas e ao final fez REQUERIMENTO solicitando a veracidade desta informação que 
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se for real seja revista, em razão de ter sido implantando pela atual prefeita, e ainda, por ter havido 

melhora significante na qualidade de ensino com este método. O vereador Jurubel solicitou a inclusão 

de seu nome neste requerimento, enfatizando que este é um investimento e não um custo. O vereador 

Márcio Andrade falou sobre falta de medicamento para curativos no hospital municipal, relatando 

que soube de um caso que o paciente precisou ficar em observação ou internado e não havia 

alimentação e ainda soube que falta roupa de cama no hospital. Ao final fez REQUERIMENTO à 

Secretaria de Saúde com cópia para a Prefeita solicitando que, se verídicas estas reclamações, que 

sejam tomadas providências para que não deixem faltar estes materiais por serem básicos a um 

hospital. Em seguida solicitou do assessor jurídico da Câmara que avalie resposta ao requerimento 

nº. 101 e após esta análise emita parecer técnico sobre a questão, juntando jurisprudências relativas 

ao assunto, e envie ao executivo, visando resguardar a prefeita de quais os atos normativos devem ser 

utilizados para nomeação e exoneração de servidores. Em seguida falou que teve reclamações de que a 

linha telefônica da PM 190, não estaria funcionando, solicitando seja averiguada e regularizada esta 

situação. Em seguida fez REQUERIMENTO ao executivo solicitando informações do andamento para 

recebimento de máquinas agrícolas provenientes de convênio junto à secretaria de agricultura, pois 

teve informações que as CNDS já estão regularizadas. Após também falou sobre os portões do parque 

de exposição que está ficando aberto, disse que é necessário tomar atitude mais severa para evitar a 

entrada indiscriminada de pessoas e veículos fora de horário no local, visando melhora a segurança e 

fez requerimento solicitando sejam tomadas providências. Falou sobre requerimento que enviou  no 

mandato passado solicitando a instalação de câmeras de segurança no município que não foi 

implantando, informando que a época o custo de instalação não passava de cinquenta mil reais não 

sendo alto e ao final fez REQUERIMENTO e sugeriu fosse de autoria do plenário solicitando esta 

instalação para captar placas de veículos, sugerindo a instalação de câmeras de amplo foco e ainda seja 

feita uma central de monitoramento com o treinamento de vigias do município, buscando alternativas 

para melhorar a segurança pública. Em aparte o vereador Evair disse a central de monitoramento 

obrigatoriamente tem que ficar dentro do quartel e que é uma espécie de convênio com o Estado.  

Foram debatidos diversos assuntos e dadas várias sugestões para coibir o crescimento da 

criminalidade e trazer maior segurança. Após o vereador Márcio comentou ainda, que há cidadãos que 

reclamam que não conseguem a liberação de veículo público, porém soube de outras situações em que 

estes veículos são liberados, portanto fez REQUERIMENTO a Chefe do Executivo solicitando que caso 

estas reclamações sejam verídicas que a prefeita converse com o chefe do setor para que isso não 

aconteça, e que se for casos particulares que forem fornecidos a alguns que seja realizado para todos, e 

caso não seja verídica esta denúncia, que o requerimento seja desconsiderado. Após usou da palavra o 

vereador Wilson Pereira que discorreu sobre a segurança pública relatando que o município está 



6 

 

perdendo moradores visto o crescimento da criminalidade, dizendo que em um dia soube que 

aconteceram cinco furtos. Falou que muito dos suspeitos de cometem estes crimes estão de sursis o 

que é sabido pela grande maioria dos moradores e que deveriam ser recolhidos até as vinte e duas 

horas, pois são constantemente vistos transitando pelas ruas após esse horário livremente. Sobre o 

pedido de providências relativo ao transporte escolar, disse que já esperava esta iniciativa que é muito 

pertinente. Em seguida falou que sobre a manutenção da iluminação pública na rotatória próxima ao 

posto de gasolina, disse que ante de cortarem o asfalto deveriam averiguar melhor, pois teve situação 

parecida na quadra em que o eletricista da prefeitura tinha condenado o local e de fato não era 

necessário. Em aparte o vereador Fernando Pereira disse que acompanhou o eletricista quando foi 

fazer os reparos da rotatória e presenciou que realmente está queimado e chegou a queimar cano de 

ferro, exemplificando a situação.  Continuando o vereador Wilson Pereira informou aos vereadores 

sobre a criação da associação CRIAFORT discorrendo sobre o campeonato que aconteceu no último 

final de semana, noticiando que o campo foi cedido pelo pesqueiro do mamão, que começaram com 

oito times e terminaram com quatro categorias para a final. O vereador agradeceu a todos os colegas 

pelo apoio à associação.  Pediu novamente a palavra o vereador Márcio Andrade que discorreu sobre a 

avaliação feita pela comissão de finanças e orçamento da Câmara na prestação de contas da prefeitura 

exercício 2011, falou sobre um alerta dado pelo MP em razão da grande quantidade de abertura de 

créditos suplementar de 50% justificando que esta se deu após uma desvinculação das receitas da 

saúde o que levou a comissão ser unânime pela aprovação das contas 2011. Pediu novamente a 

palavra o vereador Jurubel Reis que comentou sobre a resposta ao pedido de construção de rampa de 

acesso ao CRAS. Disse que é possível fazer uma rampa lateral no local sem haver a necessidade de se 

passar veículos reduzindo o custo da referida construção que é de extrema necessidade. Ao final foi 

feito REQUERIMENTO DO PLENÁRIO ao Chefe de Setor de transporte, solicitando a reavaliação do 

pedido para tornar possível a construção de rampa de acesso as deficientes na lateral do passeio de 

acesso a entrada do CRAS. Retomando a palavra o vereador Wilson Pereira comentou que na 

propriedade do Sr. Antônio Calixto existe um vazamento de água que sai do alojamento e passa pela 

sua propriedade chegando até a casa do mesmo, disse que foram compradas manilhas pela 

administração as quais já estão no local, porém falta o trabalho de máquina para realizar este serviço 

ao final fez REQUERIMENTO solicitando providências para instalação destas manilhas pela prefeitura 

para sanar o problema. Em aparte o vereador Fernando comentou que presenciou a máquina no local 

e servidores e que acredita que este serviço esteja sendo concluído.  O Presidente comentou sobre a 

falta de iluminação no corredor e banheiros da academia e fez REQUERIMENTO solicitando a devida 

manutenção. Em aparte foi dito que há o mesmo problema no barracão onde são ministradas aulas de 

karate, a após um breve debate de quem seria a responsabilidade pela iluminação do local, se a 
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prefeitura ou o CRAS foi feito REQUERIMENTO de autoria do plenário, solicitando manutenção na 

iluminação do corredor do barracão onde são dadas aulas de karate a alunos inscritos no CRAS. Em 

seguida o vereador Márcio Andrade sobre o vereador Fernando ter se lembrado da intervenção do 

Deputado Cássio Soares para o município ter sido beneficiado pelo governo com ônibus, lembrou que 

também pediram ajuda ao deputado Antônio Carlos que não mediu esforços e solicitou a secretaria 

competente a destinação destes ônibus para o município o que foi conquistado com sucesso. Ao final 

enfatizou que esta conquista se deve a ambos os deputados e pediu fosse confeccionado ofício de 

agradecimento ao Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes. Não havendo assuntos a serem 

discutidos no grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação dos 

requerimentos apresentados nesta reunião, sendo aprovados. O Presidente convoca para a segunda 

reunião ordinária do mês de julho, a realizar-se no dia 08 às 19:00 horas tendo como pauta exclusiva a 

votação das contas da prefeitura referente ao exercício de 2011. Ante de encerrar a reunião pediu a 

palavra o cidadão Ricardo da Silveira que manifestou indignação com a resposta dada pela assistente 

social referente ao seu caso em que necessita de fazer exame de ressonância magnética, disse que 

quem sabe da gravidade e da necessidade de fazer ou não este exame é o médico e não a assistente 

social e que como cidadão fortalezense tem direitos básicos de atendimento a saúde, que teve que 

procurar atendimento particular em razão da sua situação, disse que está passando por grandes 

dificuldades, e ainda, que é notória a urgência de seu estado, e informou aos vereadores que irá 

acionar o ministério público pedindo ajuda aos que poderem acompanhá-lo. Antes de encerrar 

questionou como é possível ter esta dificuldade para conseguir exame de saúde, enquanto a prefeitura 

arca com viagem particular para cidadão que foi fazer visita na cidade de Ribeirão Preto. Em aparte o 

vereador Evair disse que este cidadão é o Sr. Antônio Artulino e que o mesmo abasteceu o veículo da 

prefeitura para fazer a viagem. O vereador Márcio disse que deve haver igualdade, se pode para um 

deve poder para outros. No final o vereador Evair disse que o cidadão está no caminho certo e que se o 

ministério público mandar ordem para a assistente social liberar a realização do exame é o que deverá 

ser feito. O vereador Wilson disse que já houve situações parecidas com essas e que o próprio 

promotor provavelmente irá orientá-lo a voltar no médico que deverá trocar o pedido de exame de 

urgência para emergência. Solicitado o entendimento do assessor jurídico o mesmo se posicionou que 

o cidadão deve sim buscar o MP para conseguir atendimento a saúde se disponibilizando a auxiliá-lo.  

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.  EM TEMPO: onde se Le: o vereador disse que foi 

noticiado pela diretora escolar, leia-se: o vereador Márcio disse que soube que foi dito pela diretora 

escolar. EM TEMPO: Na primeira reunião ordinária de julho de 2013, onde se lê: o vereador Evair 

Pereira em obediência ao art. 88 do Regimento Interno da Câmara informou que por ser parte 
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interessada nesta discussão iria se abster da votação, visto que vive como cônjuge da prefeita Neli 

Prado; leia-se apenas: iria se abster da votação por ser parte interessada.  


