
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, realizada às 19:00 

horas do dia 06, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza 

de Minas. Feita a chamada estavam todos os vereadores presentes. Leu-se a ata da reunião 

anterior, aprovada por unanimidade. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE o Presidente cedeu 

a palavra ao vereador Fernando Pereira que agradeceu a Deus por esta reunião, agradeceu 

também a presença de todos em especial a presença do Sr. Januário, representante da 

empresa de transportes cisne e a prefeita pelas festividades do aniversário da cidade e 

carnaval, mesmo diante das dificuldades. Após pediu para se retirar por motivos particulares, 

o que foi concedido, antes, porém oficiou a PM agradecendo e parabenizando pelos trabalhos 

durante as festividades.  Retomados os trabalhos foi informada a distribuição de respostas de 

requerimentos. Em seguida o Presidente fez os seguintes requerimentos: 1 – Implantação 

em locais estratégicos da cidade, de brinquedos de balanço localizados próximos ao antigo 

almoxarifado da prefeitura, sugerindo sejam instalados nas proximidades do centro 

educacional em que há espaço disponível; 2 – Requer informações de data prevista para o 

processo seletivo de cargos de médicos e enfermeiros. Após convidou a todos para participar 

Workshop com stakeholders realizado pela VM em compromisso de contribuição de 

desenvolvimento econômico e social municipal, enfatizando que tal evento iniciou-se nesta 

data e terá continuidade no dia 07-03, justificando que não fez este convite antes por não ter 

sido informado que o evento seria aberto a população. Após convidou a prefeita para tomar 

assento no plenário. Sem mais proposições para o pequeno expediente, instalou-se o GRANDE 

EXPEDIENTE: no uso da palavra o vereador Márcio Andrade fez os seguintes comentários: 

Quanto à falta de médico e enfermeira do PSF pediu atenção para não prejudicar a população, 

informando que falou com a prefeita que disse que as providências estão sendo tomadas pela 

secretária de saúde, porém relatou das dificuldades de disponibilidade de médicos; Noticiou a 

destinação de caminhão caçamba ao município, através do projeto PAC II, enfatizando que 

esta inscrição foi feita em 2012, e também de viatura para a PM, parabenizando os 

responsáveis pelo cadastramento em 2012 e a prefeita por providenciar a documentação 

necessária; Noticiou interdição de estrada municipal brabina/catuaí,  localizada no bairro 

chapadão existente há mais de trinta anos, e que a justificativa para a interdição foi por ter 

havido roubos na fazenda. Comentou sobre os transtornos causados com esta interdição, pois 



a distância para deslocamento para Fortaleza por esta estrada é de doze quilômetros 

enquanto que se derem volta passa a ser de trinta e sete quilômetros, disse que falou com a 

prefeita que se comprometeu falar com os responsáveis visando desobstruir a estrada, pediu 

à prefeita se não houver acordo, sejam tomadas medidas legais. A prefeita disse que quanto o 

recebimento de caminhão, haverá desfile com o mesmo pela cidade para que todos possam 

vê-lo, e que esta destinação irá contribuir muito com o município, enfatizando que receberam 

também motoniveladora. Referente à interdição da estrada informou que irá dialogar com os 

responsáveis por ser esta a melhor opção. O vereador Márcio continuou e fez à prefeita os 

seguintes questionamentos: Dos andamentos referentes a requerimento de sua autoria 

solicitando reunião para obter informações relativas a contração de advogada para buscar 

recursos ao município, do qual não foi atendido, reforçando seu pedido.  Respondido pela 

prefeita que esta solicitação foi repassada à advogada, mas não teve resposta, que talvez seja 

pelo fato de que a licitação foi no sentido de pagar apenas após obtenção de resultados, o que 

não foi feito ainda por isso não houve pagamento. E quanto a recursos referentes à 

mineradora entende que a mesma representou a empresa que trabalha – AMIG, não podendo 

receber por isso. Quanto à escola de três anos o vereador solicitou fosse feito levantamento 

junto à população, respondido que já está sendo feito, tendo o vereador agradecido. Em aparte 

o vereador Evair questionou a prefeita se a mesma havia sido convidada para participar de 

debate na Câmara ou para responder a perguntas de vereadores, respondido que não, e que 

está presente para discutirem sobre alteração nos horários de ônibus para Passos. O vereador 

Márcio disse que questionou para evitar o envio de requerimentos e aguardar respostas, 

porém se à prefeita não estivesse disposta a responder iria encaminhar requerimentos. O 

Presidente determinou que as solicitações fossem por requerimento. O vereador Márcio 

Andrade fez requerimento solicitando informações dos valores arrecadados com leilão de 

bens móveis da prefeitura e onde será investido, fez parte desta autoria o vereador Jurubel. 

No uso da palavra o vereador Jurubel Reis após agradecer a presença do Sr. Januário fez os 

seguintes requerimentos ao executivo: 1 - requer se estenda recapeamento por volta de 

dez metros acima na Rua José Antunes de Melo, próximo à casa do Sr. Magalhães, visto que há 

reclamações que neste trecho há excesso de poeira e barro.  2 – Requer asfaltamento, ligação 

de água e esgoto na Rua Ferreira Muniz, próximo à residência do Sr. Luiz do Jacó, fundo com 



as casas dos Srs. Renato Ferreira e Lauir Coelho, justificando que o local é área urbana e os 

moradores pagam IPTU. Em aparte o vereador Ernane informou que este requerimento já foi 

expedido, enfatizado pelo vereador Jurubel que recebeu reivindicações dos moradores e que 

não se recorda da expedição deste pedido. Após o Plenário fez ofício à Rodeiofort 

parabenizando pelo evento no pesqueiro do mamão que foi muito bom. No uso da palavra o 

vereador Evair Pereira agradeceu as presenças do Sr. Januário e da prefeita, e fez os seguintes 

comentários: que esteve junto com a prefeita em reunião com o comandante do corpo de 

bombeiros de Passos o qual solicitou que antes da prefeitura emitir qualquer alvará de 

funcionamento que seja antes solicitado vistoria do corpo de bombeiros. Esclareceu que estão 

havendo rumores maldosos de que a prefeita estaria por vontade própria mandando fazer 

estas vistorias o que não é verdade, e fez ofício ao comandante do corpo de bombeiros de 

Passos solicitando o envio de toda documentação que comprova que esta determinação é do 

corpo de bombeiros. Após parabenizou a prefeitura pelas festividades que foram feitas dentro 

da realidade atual do município não tendo deixado passar em branco. .Relatou que houve 

comentários de que a prefeita quem teria pedido as mudanças de horários de ônibus para 

Passos, porém, o Sr. Januário poderá confirmar que a empresa cisne quem procurou a 

prefeita. No uso da palavra o vereador Gabriel Queiroz que agradeceu a presença de todos e 

disse que a destinação de caminhão é mais uma opção de melhorias nas estradas. Questionou 

a prefeita quais providências estão sendo tomadas para operação tapa buracos, pois há 

diversas vias que necessitam da mesma, respondido que a empresa vencedora da licitação não 

compareceu para prestar o serviço e já enviou carta desistência, que sua assessoria está 

trabalhando para verificar se o segundo vencedor terá interesse em prestar o serviço, não 

havendo interesse irão realizar uma cotação para atender as necessidades mais urgentes e 

depois providenciará licitação. No uso da palavra o vereador Aparecido Amaral que agradeceu 

a presença da prefeita parabenizando-a pelos feitos ao município, pedindo que seja feito o 

melhor para o povo. No uso da palavra o vereador Wilson Pereira que após cumprimentar a 

todos fez requerimento solicitando informações dos procedimentos adotados no processo 

seletivo para contratação de motoristas.  Após falou o vereador Ernane Dias que parabenizou 

a prefeita pelas festividades de carnaval que foi o melhor da região. Após disse que recebeu 

reclamações de que as luzes de emergência das torres de celular, da igreja e de televisão estão 



apagadas e fez requerimento aos responsáveis solicitando sejam trocadas as referidas 

lâmpadas. Não havendo mais assuntos para o grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA: 

Votação em segundo turno do Projeto de lei nº 14/13“Altera a redação do § 5º do art. 31 da lei 

802 de 02/01/2006, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência 

Social dos servidores do município de Fortaleza de Minas e dá outras providências correlatas”, 

aprovado por unanimidade. Votação dos requerimentos apresentados, aprovados por 

unanimidade. Antes de encerrar a reunião foi aberta a palavra ao Sr. Januário representante 

da empresa cisne, convidado para esclarecer as mudanças de horários de ônibus. Houve 

intenso debate e reivindicações para adequar melhores horários visando atender a população. 

O Sr. Januário esclareceu que são delegatário do DER e concessionário do estado para 

prestação de serviço intermunicipal, informando os horários atuais, e em resposta a diversos 

questionamentos informou o seguinte: Que a empresa trabalha com demanda de passageiros 

e que se a empresa tiver esta demanda colocará quantos horários forem possíveis, porém não 

está havendo demanda. Que os horários foram alterados, pois anteriormente tinham uma 

demanda que condiziam com os horários que havia e após a paralização da VM está demanda 

caiu dramaticamente, que o ônibus tem quarenta e dois lugares e transporte no máximo doze 

pessoas e que precisam ter no mínimo cinquenta por cento de demanda por ônibus. E que 

estão preparando ônibus menor para este percentual subir, e que no mês de fevereiro 

ofereceu dois mil trezentos e quatro lugares e foram transportados apenas trezentos e vinte e 

cinco passageiros o que torna humanamente impossível manter uma empresa desta forma, 

pois com a falta de demanda se torna inviável.   Fizeram uso da tribuna cinco cidadãos que 

reivindicaram novos horários para atender as necessidades de diversas pessoas que 

necessitam do transporte para trabalhar em Passos, e entregaram ao Sr. Januário, abaixo 

assinado, tendo o mesmo se comprometido a levar o documento, assim como, às sugestões 

para seus superiores. Ao final de um intenso debate ficou decidido que não havendo as 

mudanças propostas, será realizada audiência pública visando resolver o problema. O 

Presidente convoca para a segunda reunião ordinária do mês de março, a realizar-se no dia 10 

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.   


