
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, 

realizada às dezenove horas do dia dez, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza 

Freire, cento e sete, centro, Fortaleza de Minas. Aberta a sessão o Presidente solicita seja 

feita a chamada de presença estando presentes todos os vereadores. Após solicita a 

leitura da ata da reunião anterior a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi 

instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura do Projeto de Lei nº 

21/12 que Dispõe sobre a política municipal de saneamento e o plano municipal de 

saneamento básico e ambiental de Fortaleza de Minas, o qual foi encaminhado às 

comissões, tendo o Presidente informado que a Sra. Sílvia Borim disponibilizou a equipe 

de consultoria desse projeto para esclarecer quaisquer dúvidas que os vereadores 

venham ter. O Presidente comunica que foi enviado convite das Escolas Municipais 

Professoras Silvania Leão do Prado e Alzira Álvares para participarem das solenidades de 

formaturas nos dia 13 e 14/12 às 19:30 no Clube Municipal. Comunica ainda que a 

Votorantim Metais convida todos os vereadores à participarem da apresentação de 17 

projetos da Equipe de Melhoria Contínua no dia 11/12/12 das 13:00 às 17:00 horas no 

Clube Municipal. Não havendo mais matérias no pequeno expediente, o Presidente 

suspendeu a reunião para discutirem sobre o projeto de lei nº 19/12 no plenarinho. Após 

foi instalado o GRANDE EXPEDIENTE tendo o vereador Márcio Andrade comentado 

sobre a situação das estradas rurais do município dizendo que sabe que a prefeitura tem 

dívida, mas se fizer a manutenção das mesmas, essa dívida pouco aumentará, e quem 

paga dívida já existente, continuará pagando se aumentar um pouco, porém, estará 

melhorando as condições de quem depende das estradas que é o caso do transporte 

escolar. Disse ainda que do dia 10/12 até o dia 30/12 há ainda 20 dias que a prefeitura 

pode fazer esta manutenção. Ao final fez requerimento verbal ao Executivo requerendo 

em regime de urgência a manutenção das estradas rurais, principalmente onde há tráfego 

do transporte escolar, bem como sejam atendidas as demais necessidades da população. 

Após o vereador Wilson Pereira comentou que em reunião no plenarinho decidiram que 

procurariam o MP no dia 11/12/12 caso conseguissem o agendamento, e por isso 

questionou ao Presidente quais vereadores iriam com o vereador à promotoria. Em 

seguida o vereador Francisco Ronivaldo concordou com a fala do vereador Márcio 

Andrade em relação às estradas e disse que isso é uma falta de respeito com a 

população, pois, não entende porque antes a prefeitura fazia esse serviço e agora não 



pode fazer, e ainda, que não deveriam ter deixado acumular dívidas, e sim vir corrigindo 

antes. Falou que pior do que isso, é que teve informações de que uma criança especial 

está há cinco meses esperando por cirurgia, e após toda papelada já estar pronta, o pai 

da criança procurou informações sobre a data de realização dessa cirurgia, e 

simplesmente foi informado que o empenho de pagamento da cirurgia foi retirado da 

prefeitura e não haverá cirurgia. Para o vereador isso nem é falta de respeito, mas sim 

falta de consideração com o cidadão, principalmente por se tratar de uma criança 

especial. Disse ainda que a política existe mas devem ver o lado humano das pessoas 

colocando mais amor no que fazem, pois, se hoje estão assumindo cargo público, não 

deve ser apenas por política, mas sim por amor no que faz. Comentou ainda que em 

diversos setores vários servidores estão tirando férias, e questionou o porque sendo que 

para ele, estão na verdade é fugindo da responsabilidade e se não a tem, não deveriam 

assumir o cargo. O vereador Márcio Andrade questionou se a cirurgia é em caráter de 

urgência, respondido que sim, o vereador disse que a prefeitura então é obrigada a pagar 

por essa cirurgia, tendo a vereadora Cida Queiroz dito que isso é falta do pai da criança 

fazer denúncia e após já com os documentos em mãos, procurar o MP, para tomarem 

providências. Em aparte o vereador Moacir de Queiroz falou que ao procurar o setor de 

agendamento para marcar exame para moradora da zona rural, foi informado pela Sra. 

Sana que não estavam agendando exames para ninguém. Sobre manutenção das 

estradas, disse que conforme todos lembram, houve época em que a prefeitura contratou 

máquina a qual trabalhava direto e a da prefeitura ficava parada, e para o vereador isso é 

errado. Falou que não tem nada contra o proprietário da máquina contratada, mas não 

entende porque o prefeito achava melhor deixar a máquina da prefeitura parada e pagar 

outra, pois, operador tinha disponível bastava pagar hora extra. Em seguida questionou 

sobre resposta de requerimento de sua autoria expedido ao médico ortopedista, Dr. 

Ricardo, respondido pelo Presidente que ainda não houve resposta. O vereador Moacir 

relatou que para ele o ocorrido com a Sra. Leontina foi falta de respeito independente de 

que pessoa for, pois, o médico tinha que ter atendido porque o estado de saúde dela era 

grave, portando que a mesma corre risco de ter que passar por outra cirurgia. Após o 

vereador Fernando Pereira comentou que estão chegando ao final do mandato e como é 

do conhecimento de todos o clube municipal foi reformado entre os anos de 2009 e 2010, 

porém, o vereador não sabe se durante a reforma houve acompanhamento do setor de 



engenharia da prefeitura, ou de chefe de setores, explicando que em cima do palco 

existem caixinhas de energia, as quais acumulam água quando limpam o local, e com 

isso já aconteceu de cidadã tomar descarga elétrica havendo também vazamentos nos 

banheiros, sendo que para o vereador a construtora responsável pela reforma tem que 

dar garantia do serviço, tendo ao final feito requerimento verbal ao Executivo  requerendo 

em regime de urgência que o prefeito notifique a empresa responsável pela obra para que 

verifiquem os problemas e façam os reparos necessários, requerendo também que o 

setor de engenharia da prefeitura acompanhe a construtora durante tais reparos no clube 

municipal, pois, se as providências não forem tomadas, o mesmo tomará outras medidas. 

A vereadora Cida Queiroz sugeriu e os demais vereadores concordaram que esse 

requerimento fosse expedido em nome do plenário tendo em vista eventos que ocorrerão 

no local a partir do dia 14/12. O vereador Moacir de Queiroz questionou se o clube foi 

liberado pelo corpo de bombeiros, respondido pelo vereador Márcio que teve informações 

de que ainda não foi liberado por causa de um corrimão que deve ser colocado na escada 

que desce para as piscinas e para ele, quem gasta quase 800 mil reais na reforma do 

clube, piscinas e quadras, e não coloca corrimão que custa mais ou menos de 4 a 5 mil, é 

complicado. Em seguida após acordo e disponibilidade de cada vereador, ficou decidido 

que os vereadores Wilson Pereira, Fernando Pereira, Moacir de Queiroz e Welington dos 

Reis iriam ao MP conforme dito anteriormente, tendo o vereador Wilson Pereira solicitado 

a presença também do assessor jurídico da Câmara, o qual se disponibilizou em 

acompanhá-los.  O vereador Márcio Andrade questionou ao Presidente se o projeto de lei  

que revoga leis de abertura de crédito, seria colocado em votação nesta reunião, 

respondido que entraria em pauta junto com demais que estão com as comissões, na 

próxima reunião. Após o Presidente lembrou todos os presentes da Audiência Pública 

para discutirem sobre o Orçamento/2013 no dia 11/12/12, às 18:00 na Câmara Municipal. 

Não havendo mais matérias a serem discutidas no grande expediente passou-se a 

ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação dos requerimentos apresentados nesta 

reunião, sendo todos aprovados por unanimidade. O Presidente convoca para a terceira 

reunião ordinária do mês de dezembro a realizar – se no dia 17 às 19:00 horas na 

Câmara Municipal. 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. 


