
ATA DA QUIQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 13 DE AGOSTO DE 
2018. 

Presidência do vereador Evair Messias Pereira.  

Às dezenove horas e vinte minutos, havendo número regimental, o Presidente declara aberta 
a reunião. Compareceram os vereadores Danilo Junior de Oliveira (PMDB), Denilson Augusto 
do Nascimento (PDT), Francisco Ronivaldo Rodrigues (PSL), Gabriel Lourenço de Queiroz 
(PMDB), Helio Justino dos Santos (PR), Márcio Domingues Andrade (PDT), Reginaldo 
Marques dos Santos (PMDB) e Welington dos Reis dos Santos (PMDB). Após foi aberto o 
PEQUENO EXPEDIENTE: O PRESIDENTE: informado pelo Presidente que foram 
distribuídas cópias aos vereadores do ofício nº 2239/2018 da Secretaria de Estado de 
Governo, o qual informa a celebração de convênio nº 1491000173/2018 entre o Estado de 
Minas através da Secretaria de Estado de Governo, por intermédio da Subsecretaria de 
Assuntos Municipais e o Município de Fortaleza de Minas cujo objeto é a “Aquisição de 
equipamentos para implantação de sistema de vídeo monitoramento através de câmeras em 
diversos locais da cidade conforme croqui de localização apresentado. O ofício informa ainda 
que o convênio tem vigência de 545 dias e que o valor do repasse é de quarenta e cinco mil 
reais, tendo como contrapartida o valor de oito mil duzentos e trinta e seis reais e sessenta e 
dois centavos. Comunicou que estão sobre as mesas convite para o encontro com a política 
na cidade de Varginha, no dia vinte e três de agosto de 2018, ás 08h30mim, na Câmara 
Municipal de Varginha/MG. Informou também o Presidente que nesta data foi convidado a 
participar de entrega de certificados a diversos alunos da Escola Municipal Professora Alzira 
Álvares, os quais participaram de um simulado que foi realizado em todo o Brasil com 
questões de português e matemática. Destacou que vários alunos de Fortaleza de Minas 
obtiveram êxito e grande porcentagem de acertos das questões do simulado. Comunicou 
ainda, que foram recebidos os seguintes ofícios do executivo: 1- solicitando o empréstimo do 
espaço físico da Câmara e convidando os vereadores a  participar do curso de capacitação 
dos conselheiros municipais no dia 15/08 às 18:30 horas na Câmara Municipal; 2 - solicitando 
o empréstimo do espaço físico da Câmara no dia 16 de agosto de 2018, ás 18:30 horas para 
realização de Audiência Pública da LOA/2019. Na oportunidade o executivo convida todos os 
vereadores para estarem presentes da referida audiência; 3 - solicitando seja agendado data 
de acordo com a disponibilidade dos vereadores entre os dias 13 a 17/08, com exceção do 
dia 15/08, para apresentação do GMM (Grupo de Modernização Municipal) do plano de 
trabalho. Não havendo mais assuntos para o pequeno expediente passou ao GRANDE 
EXPEDIENTE, O Presidente comentou que o referido simulado foi feito em todo Brasil, que os 
alunos do município ficaram muito bem posicionados, tanto no ranking geral, como no ranking 
série, os quais tiveram grande êxito e alta porcentagem de acertos das questões, disse ainda 
que os vereadores fizeram uma emenda impositiva ao executivo, a qual solicitava a aquisição 
de um novo método de ensino aos alunos do município, visando melhorias na educação. 
Ressaltou que o executivo atendeu ao pedido desta Casa, adotando o método ângulo de 
ensino, e há poucos dias foi realizada a primeira etapa de avaliação, tendo havido destaque 
para quatro alunos que alcançaram o primeiro lugar em nível brasileiro. Em seguida o 
vereador Marcio Andrade disse que ficou muito satisfeito com essa emenda dos vereadores 
que foi no valor de sessenta e três mil reais, visto que, o executivo complementou o restante, 
pois, já começou a dar frutos. Dito pelo Presidente que foi no total de vinte e três alunos que 
tiveram a média muito boa, pois, de cada serie, tem mais de dez mil crianças concorrendo, 
onde os alunos do município foram muito bem colocados. Após solicitou que a cidadã Raquel 
Francisco da Silva faça uso da tribuna, no uso da palavra a cidadã Raquel relatou que esteve 
nesta Casa semana passada na primeira reunião ordinária do mês de agosto, onde debateu 
sobre o fato ocorrido com o seu pai, informou que foi dito na reunião passada pelos 
vereadores que talvez a médica estivesse aqui prestando um favor. Foi solicitada pela cidadã 
Raquel, que a servidora da câmara distribuísse para cada vereador onde constata que a 
referida médica não estava prestando um favor que a mesma e paga para estar no município, 
disse ainda que, no entanto ninguém soube dizer quem era a referida médica, visto que, as 
resposta que recebeu é que ninguém conhecia a referida médica, e que apenas estava 
trocando plantão com outro médico no dia do fato ocorrido com seu pai. Relatou a cidadã 
Raquel que neste papel que foi distribuído para cada vereador, informa que a mesma foi 
admitida no dia 02/06/2018, porém, ninguém soube falar quem era a médica, nem a 



secretaria de saúde, nem o executivo, disse então que gostaria de saber quem contratou a 
referida médica, visto que, no papel está dizendo que ela foi contratada, e que levou seu pai a 
Policlínica um mês e dez dias depois da admissão da referida médica. Após o Presidente 
disse que na questão de prestar favor, acredita que quando algum dos vereadores usou essa 
frase é no sentido da médica estar prestando favor a outra médica, não ao município, visto, 
que nenhum vereador conhece essa médica, e que para os vereadores ela tinha vindo 
apenas naquele dia que a mesma atendeu o seu pai, mas, já que tem documento, melhor 
ainda para poder processar, visto que, se ela faz parte do quadro ela ira responder da 
maneira correta. No uso da palavra a cidadã Raquel disse que conseguiu esse papel, no qual 
foi distribuído para os vereadores, onde o mesmo não informa que a referida médica foi 
demitida. Após o Presidente perguntou se a cidadã Raquel tem o contrato da médica, 
respondido que ela tem e esse papel que conseguiu do site da transparência. Após o 
Presidente disse que pode ter sido feito um contrato imediato, posteriormente o executivo 
enviou para o site da transparência, relatou ainda o Presidente que no seu ponto de vista o 
contrato temporário e totalmente irregular, visto que um contrato tem que ser assinado pelo 
executivo e o contratado. Disse ainda o Presidente que a comissão de saúde que é composta 
pelos vereadores Danilo Oliveira, Marcio Andrade e Reginaldo Marques, acredita que eles 
irão dar o suporte necessário para a Senhorita Raquel, para saber realmente os detalhes do 
ocorrido. Após o Presidente pergunta a Senhorita Raquel se a mesma lembra que na última 
reunião o mesmo solicitou através de requerimento para o executivo qual é o vínculo da 
médica com o município de Fortaleza de Minas, porém, disse que esta aguardando a 
resposta do executivo, visto que, o executivo terá que responder, onde este documento 
poderá ser utilizado. Em seguida o vereador Reginaldo Marques disse que devem buscar 
informações do nome da médica que seria a plantonista daquele dia, visto que, no seu 
entendimento não era o plantão da médica que atendeu o pai da Senhorita Raquel e sim da 
outra médica que chegou na hora do almoça na policlínica, pelo fato acontecido. No uso da 
palavra o vereador Marcio Andrade, disse que não lembra qual foi o vereador que falou que a 
médica estava prestando um favor ao município, visto que, não foi o mesmo, mas, que em 
primeiro lugar o procedimento administrativo, o que consta na lei e na administração pública 
que no caso é a prefeitura, pois, os vereadores podem fiscalizar o processo, tendo em vista, 
que os vereadores já solicitaram documentação do executivo. Enfatizou o vereador Marcio 
Andrade que garante a Senhorita Raquel que está médica não foi contratada entre os cincos 
que passou no processo seletivo, pois, visto que quando algum vereador falou que não a 
conhecia, foi que quando houve a contratação de início no processo seletivo, a referida 
médica não estava na lista, e que a contratação que a Senhorita Raquel trouxe no papel, os 
vereadores não sabem se foi uma contratação temporária, visto que, os vereadores estão 
aguardando a resposta do executivo, para poder da uma resposta, tendo em vista, que o 
município tem alguns quadros de tirar férias que o município mesmo contrata e com esses 
contratos temporários muitas das vezes os vereadores não ficam sabendo, são coisas 
rápidas, disse que com essa contratação da médica de junho, os vereadores irão avaliar se o 
executivo contratou mais um médico para o quadro em que ponto essa médica entrou, relatou 
que o Reginaldo e o presidente da comissão de saúde onde o mesmo e o vereador Danilo e 
membro da comissão, disse ainda para senhorita Raquel que a mesma pode ficar tranqüila 
que quando os vereadores tiverem posse deste documento, vai ser passada para Senhorita 
Raquel por escrito, visto que, é um desejo da Senhorita Raquel e uma obrigação dos 
vereadores de fiscalizar e dar uma resposta, tendo em vista, que a execução de um processo 
administrativo ou de um inquérito os vereadores não podem fazer, pois, é da administração 
pública, visto que, os vereadores podem cobrar e fiscalizar e é isso que os vereadores irão 
fazer. Após o Presidente disse que em conversa com Senhorita Raquel, a mesma disse ter 
perguntando informações à secretária de saúde, onde a mesma não soube responder quem 
era a referida médica que atendeu o seu pai, disse o Presidente ser estranho a resposta da 
secretária de saúde. A Senhorita Raquel disse ser estranho mesmo tendo vista, que alguém 
tem que assinar a folha de ponto para a referida médica, acredita que querem esconder esta 
médica de alguma forma, disse não saber os motivos, e mesmo esta referida médica estando 
no município prestando favor, ela estava aqui atendendo vidas, tendo em vista, que ela não 
podia sair tratando as pessoas de qualquer maneira. No uso da palavra o Presidente disse 
que é uma situação que acredita que ninguém vai querer acobertar, visto que, de repente 
alguém vai querer acobertar e acaba pegando a responsabilidade para si. Após a Senhorita 
Raquel disse que foi ate mesmo o que as pessoas de sua família falaram que como ninguém 



quis falar, esta parecendo que querem acobertar a referida médica, visto que, era muito mais 
fácil falar que a médica tinha errado, pois, fica parecendo que todos têm culpa pelo fato 
ocorrido, pois, todos disseram quem não sabia quem era a referida médica, tendo em vista, 
que alguém tem que saber quem é a médica. Dito pelo Presidente que essa resposta os 
vereadores vão pode responder o vínculo dessa médica tem com o município, quando o 
executivo enviar os documentos para esta Casa, tendo em vista, que o executivo e obrigado a 
responder os requerimentos,  visto que, tem prazo para responder aos requerimentos, e 
assim que a resposta chegar, já é mais alguma coisa que vai ter para certificar. Em seguida o 
vereador Reginaldo Marques informou que vai passar na policlínica e perguntar qual era o 
nome da plantonista que deveria estar presente no dia do fato ocorrido. Após a  senhorita 
Raquel disse que o nome da médica e Dra. Iani. Após o vereador Denilson Augusto, sugeriu 
para a comissão de saúde procurar a secretária de saúde para agilizar mais rápido esse 
processo, para poder dar uma resposta mais rápida a Senhorita Raquel, tendo em vista que o 
executivo pode demorar manda esses documentos, e com isso fica parecendo que os 
vereadores não resolveram. O Presidente perguntou a Senhorita Raquel se ela tinha 
conseguido a documentação/ prontuário de atendimento na Santa Casa, respondido que o 
documento estaria em suas mãos no dia 14/08. Dito pelo Presidente que essa documentação 
será importante para o início da ação. Após a Senhorita Raquel disse que conforme o 
Presidente tinha a orientado a mesma foi em Jacuí e que levou até mesmo o contrato da 
mesma para o promotor, visto que, já que ninguém quis dizer quer era a médica a mesma 
achou melhor responder direto ao promotor. Em seguida o Presidente disse que a mesma 
tomou o caminho certo, visto que, e importante, quanto à cobrança dos vereadores como a 
fiscalização e que seja importante também que o ministério público também faça sua parte, 
para que não fique encoberto, pois, tem que ser às claras e bem resolvido. No uso da palavra 
a Senhorita Raquel disse ainda que na primeira reunião que participou foi dito também para a 
contratação de mais médicos para cumprir plantão, disse que o quadro de médicos que tem 
na Policlínica parece ser ate competente, visto que, demora é o encaminhamento para a 
Santa Casa de Passos, e como está chegando época de eleição de deputado, visto 
propaganda que o município recebeu verbas, ambulâncias, então porque não usar essas 
verbas e essas ambulâncias para estarem levando os pacientes para a Santa Casa de 
Passos. Explicou o Presidente que entra a questão dos SUSFACIL, e que os médicos 
realmente tem colocar a situação do paciente verdadeiro no SUSFACIL, visto que, às vezes o 
paciente esta inconsciente, citou o acontecido do Sr. Mario Leão, onde o mesmo estava 
inconsciente bateu a cabeça e a médica colocou no SUSFACIL que era apenas pneumonia, 
então o que acontece e que quem está lendo o SUSFACIL vai entender que quem esta com 
pneumonia pode esperar, tendo em vista, que tem casos mais graves, mas, se colocar que o 
paciente esta inconsciente, bateu a cabeça, bateu com o peito de imediato o SUSFACIL vai 
abrir uma vaga, pois, é um caso mais grave, disse que ate chegou a comenta isso na 
Policlínica onde solicitou para que realmente tivesse colocado a verdade, mas, o problema e 
que o descaso por parte de alguns médicos que acredita que são donos da verdade e que 
não aceitam opiniões, e que foi como o caso da Senhorita Raquel onde solicitou que fizesse 
exames e a médica não atendeu, onde muitos médicos levam como se tivesse afrontando os 
mesmos. Enfatizado pelo Presidente que o que realmente precisa mudar é a questão que a 
diretora da Policlínica que tem que mandar não os médicos, pois, se um empregado passa a 
mandar no patrão as coisas não caminham, e quando isso mudar as coisas irão se resolver. 
Após a Senhorita Raquel disse que então e falta de fazer uma reunião e colocar os pingos no 
i. Dito pelo Presidente que isso os vereadores já solicitaram varias vezes, tendo em vista, que 
essa é a função dos vereadores e pedir e cobrar, mas, como visto os vereadores não foram 
atendidos, tendo em vista, que os vereadores tem que tomar outras medidas mais severas. 
Comentou o Presidente que infelizmente no outro caso que ocorreu morte e que a filha 
chegou a um ponto que não quis tocar para frente, pois, a parte que eram dos vereadores foi 
feita, que foi pedi documentação, e quando chegou a documentação foi entregue, mas, a 
mesma não tocou o processo para frente, e os vereadores não souberam o porque a mesma 
não quis toca para frente. Após o vereador Francisco Ronivaldo perguntou a Senhorita 
Raquel se no dia do ocorrido o plantão era inteiro da referida médica que atendeu o seu pai, 
ou até no momento a médica estava no lugar de outro médico que era o dono do plantão, 
respondido pela Senhorita Raquel, que pelo o que a mesma entendeu ela estava no horário 
de outra médica, visto que seu pai foi atendido por volta de nove e meia da manha e a outra 
doutora chegou era uma hora da tarde, visto que, os plantões são trocados sete horas da 



manhã, e que os motivos dessa troca à mesma não sabe. Dito pelo vereador Francisco 
Ronivaldo que foi o que o mesmo entendeu na primeira reunião ordinária onde foi discutido 
este assunto, retratou sobre sua fala na primeira reunião, que foi, que não só a médica que 
atendeu seu pai, mas, também a que não veio tem que responder por esse fato ocorrido. 
Após o vereador Francisco Ronivaldo fez uma comparação, dele como vereador não poder vir 
em uma reunião e mandar um substituto outra pessoa em seu lugar, visto que, se o substituto 
fizer algo de errado, o vereador que mandou o substituto também tem que responder. Após o 
vereador Francisco Ronivaldo disse que sugere para comissão de saúde, quando for fiscalizar 
ver se é legal esta troca de médico, e se não tem que comunicar a secretária de saúde 
quando for fazer esta troca, visto que, o vereador entende que a médica que atendeu, como o 
que não veio no seu horário, as duas tem que responder, visto que, quando um médico não 
pode vir atender, tem a obrigação de mandar outro médico qualificado no seu lugar, disse 
ainda que não conhece se a médica que atendeu o pai da Senhorita Raquel, mas, que pelos 
fatos ocorrido que a mesma não e uma profissional, visto que um  profissional não é aquele 
que executa seu serviço apenas por dinheiro, mas, sim tem amor em sua profissão, tendo em 
vista, que como dito pela Senhorita Raquel a outra médica que chegou após tratou o seu pai 
muito bem, visto que, se outra estava em seu lugar também deveria ter feito o mesmo. Após o 
Presidente comentou sobre o valor líquido que estava no holerite da médica que foi no valor 
de mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos. Dito pela Senhorita Raquel 
que isso e valor de um plantão recebido. O vereador Reginaldo Marques disse que achou 
estranho, tendo em vista, que a médica fez o contrato para um ou dois dias. Questionou a 
Senhorita Raquel, se os médicos ganha e por plantão que eles fazem, respondi pelo vereador 
Reginaldo Marques que sim, e que esse valor que esta no holerite é de um plantão, disse 
ainda que ira procurar a prefeitura para ver de quanto tempo foi esse contrato. Em seguida o 
Presidente disse que esse auxilio alimentação do valor de cento e cinqüenta reais também 
esta estranho, tendo em vista, que esse auxílio e de quem trabalha o mês inteiro, e que a 
referida médica ganhou esse valor em um plantão trabalhado, disse ainda o Presidente que 
além de apurar o fatos ocorrido com o pai da Senhorita Raquel, e que os vereadores terão 
que apurar outros fatos também. No uso da palavra a Senhorita Raquel informou que trouxe 
as folhas para os vereadores verem que a mesma já esta por dentro dos fatos ocorrido e de 
como esta a situação, tendo em vista, que a médica vem um dia e ganha esse valor com mais 
os cento e cinqüenta de alimentação visto que, é um absurdo. Após o vereador Helio Justino 
disse que é o mesmo que ele ganha trabalhando os trinta dias do mês. Dito pelo Presidente 
que foi o que ele falou que o funcionário trabalha trinta dias para ganhar o auxílio 
alimentação, e essa médica veio um dia no mês e ganhou esse valor. No uso da palavra o 
vereador Marcio Andrade, disse que a respeito do auxilio alimentação, tendo que ver em que 
ponto o executivo engradou esta médica, visto que, a lei fala que o servidor tem direito neste 
cento e cinqüenta reais contratado, porem, se o servidor não falta mais de três dias no 
trabalho, pois, acima de três dias ele perde esse auxilio alimentação, então se o contrato da 
médica foi firmado somente para um plantão, tendo que entender se a lei fraciona ou da esse 
direito a ela, tendo em vista, que a médica foi contratada somente para fazer um plantão no 
mês, ela não faltou onde ela tem direito a recebe, podendo então ser um erro da legislação 
que tem que ser mudado, disse ser como o vereador Helio Justino disse que trabalha os trinta 
dias do mês, visto, que é injusto, e que podem tratar isso com o prefeito para ser mudado. 
Após o Presidente disse que vai esperar os documentos chegar do executivo, para que 
possam avaliar em todos os aspectos, para que isso seja fracionado, para que seja de acordo 
com o dia que a medica for trabalhar, disse que esta médica não, pois, se o prefeito for 
sensato essa médica não esta mais no município, pelos fatos ocorridos e existem 
documentos que comprovam. Disse o vereador Reginaldo Marques, que mesmo que essa 
médica já foi dispensada a mesma tem que responder pelos fatos ocorridos, o Presidente 
disse que com certeza a mesma tem que responder pelos fatos ocorridos. Após a Senhorita 
Raquel disse que pelo holerite só tem admissão, onde a mesma acredita que a médica não foi 
demitida ainda, respondido pelo vereador Marcio Andrade que neste Holerite não mostra, 
podendo sair no outro mês no Holerite rescisão. Em seguida a Senhorita Raquel agradeceu o 
uso da palavra. Em seguida fez uso da palavra O VEREADOR DENILSON AUGUSTO 
NASCIMENTO, perguntou ao Presidente se o Projeto de n° 13/18 se vai à votação nesta 
reunião, respondido que na ordem do dia irá perguntar aos senhores vereadores, e se caso 
for liberado colocando em votação nesta reunião mesmo. Disse o vereador Denilson Augusto 
Nascimento que acredita ser melhor o Projeto de nº 13/18 ser liberado nesta reunião, para 



que depois não saia conversa dizendo que esta esperando a decisão da Câmara. Após o 
vereador comentou ainda sobre o convênio com o estado da secretária de segurança, visto, 
que vai ser de grande valia para o município, tendo em vista, que esta acontecendo vários 
assaltos de mão armadas durante dia, acredita que essas câmaras irão ajudar muito 
principalmente as polícias, para o monitoramento da entrada da cidade, onde acredita que 
devem colocar em outros pontos estratégicos da cidade. O Presidente disse que também 
deve ser câmaras de longo alcance para que possa inibir. Dito pelo vereador Denilson 
Augusto que ainda não sabe se vai ser a polícia ou a prefeitura que irá fazer o 
acompanhamento dessas câmaras, mas, que será muito importante ao município, tendo em 
vista, que é uma emenda do deputado Antonio Carlos. Em seguida o vereador Denilson 
Augusto parabenizou os alunos da escola municipal  visto que, é muito importante a emenda 
que a Câmara colocou para adotar um sistema de ensino para melhor a qualidade de ensino 
que era a positivo e  pela falta de verba teve que corta as apostilas, e hoje a prefeitura adotou 
esse novo método da ANGLO, onde vai ajudar os alunos para que quando for transferido para 
escola Estadual, terão muito mais sabedoria e responsabilidade para com os estudos. Após o 
Presidente perguntou ao vereador Denilson Augusto se ele permitia fazer a leitura dos nomes 
dos alunos que foram destaques na escola em sua fala, respondido que sim, onde foram lidos 
pela servidora da Câmara os nomes dos vinte três alunos. Após o vereador Denílson Augusto 
comentou sobre o fato da Senhorita Raquel, dizendo que a Senhorita Raquel pode contar 
com os vereadores, e o que tiver no Alcance dos mesmos, eles irão fazer que e cobrar e 
fiscalizar. Após O VEREADOR MÁRCIO DOMINGUES ANDRADE, disse que primeiro 
gostaria de esclarecer aquilo que o mesmo falou a Senhorita Raquel sobre não saber o nome 
da referida médica, relatou que pediu a servidora Renata Nascimento para estar pegando a 
classificação dos médicos que participaram do processo seletivo, onde os documentos 
mostram que a referida médica não participou do processo seletivo, por isso os vereadores 
não tinha conhecimento do nome da mesma, e que essa forma de contratação pode ser para 
cobrir férias ou algum plantão, onde os vereadores irão verificar, e que a comissão se propõe 
de acompanhar o caso, visto que, isso não inibiu para que qualquer vereador que quiser 
participar junto com a comissão.  Após comentou de um projeto que esta na Casa, e que no 
dia 08/06/2018 foi protocolizado na secretaria da Câmara, Projeto de Lei nº 12 que “Dispõe 
sobre a contratação de servidor por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso IX do art.37 da Constituição 
Federal e dá outras providências". Comentou que tal projeto foi alvo de intensa discussão 
entre os vereadores, tendo sido informado aos edis que este Projeto de Lei foi encaminhado a 
esta Casa, visando cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério 
Público. Após Fez requerimento ao executivo, com participação deste Presidente, 
requerendo seja encaminhado a esta Casa de Leis, cópia do Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) acima citado para que o documento possa fazer parte do Projeto de Lei 
em referência, bem como, para que os vereadores tenham conhecimento do mesmo. 
Fez requerimento ao executivo com participação do vereador Danilo Junior de Oliveira, 
requerendo seja adquirido a defensivo adequado com a legislação ambiental, visando à 
pulverização de todas as ruas e calçadas da cidade do Município. Após solicitou ofício 
ao pessoal da educação, com participação deste Presidente, e dos vereadores Danilo 
Junior, aos professores e estendeu o ofício para todos os servidores da escola, 
mostrando que os vereadores colocam esta emenda para que cada vez mais esse 
método possa contribuir cada fez mais com a educação. Em seguida comentou da Festa 
do Peão que foi realizado no município, onde o município voltou a ter uma festa, por mais que 
teve as dificuldades, disse que foi bom e que acredita que tem que recomeçar, visto que, teve 
dificuldade e reclamações, porem, teve os pontos positivos, pois, trás pessoa de fora para o 
município e circula dinheiro também, e que espera que ano que vem tenha mais festa para a 
população. Após solicitou ofício agradecendo ao deputado Antonio Carlos Arantes, por essa 
emenda sobre uma solicitação realizada ao mesmo dessas câmaras, onde irão trazer um 
pouco de segurança ao município onde não ira resolver, mas, irá inibi, visto que tendo 
pessoas diferente podendo então aborda. Solicitou requerimento ao executivo requerendo 
seja realizada a manutenção da estrada Fortaleza/Jacuí, a qual já está em situação 
crítica e há alguns pontos que necessitam de cascalhamento, tendo em vista, o 
excesso de buracos da mesma. Tendo em vista ainda, que pela referida estradas além 
de trafegam veículos escolares, também é utilizada por caminhoneiros que transportam 
diversas cargas, além de servir de ligação entre duas cidades acima citadas. Fez 



requerimento ao executivo, requerendo seja solicitado ao setor responsável, para que 
seja realizada uma análise em todas as ruas da cidade e seja planejada a realização de 
operação tapa buracos nas que necessitam, bem como, seja feito novo recapeamento 
nas ruas que se encontram mais deterioradas, visto que, as ruas há ruas que estão 
com asfalto bastante gasto, possivelmente porque o recapeamento usado foi se 
camada fina, ou talvez porque este serviço foi feito há muito tempo, tendo em vista, que 
veio um recurso no valor de duzentos e cinqüenta mil reais para fazer o recapeamento 
das ruas, onde foi feitas algumas ruas mais estava esperando chegar outro recurso 
para terminar essa parte tendo em vista, que este recurso não será suficiente para 
tudo, onde o executivo faça um levantamento dessas ruas. Em seguida o vereador 
Marcio Andrade relatou estar recebendo freqüentes reclamações de diversos cidadãos 
humildes, pessoas que realmente tem dificuldades financeiras, reclamações estas que dizem 
respeito aos exames laboratórios. Fez requerimento ao executivo, com participação deste 
Presidente, e os vereadores Danilo Junior de Oliveira, Gabriel Lourenço de Queiroz e 
Reginaldo Marques Dos Santos, requerendo seja verificada a possibilidade de colocar 
o laboratório municipal novamente em funcionamento, pois, desta forma não serão 
mais cobrados os exames dos cidadãos que necessitem dos mesmos, tendo em vista, 
que atualmente o município se encontra em situações financeira melhor. Após relatou 
que estava conversando com o Presidente a respeito do telefone da polícia militar, disse 
ainda que veio a Câmara onde encontrou o Sargento Paulo Henrique e pode adiantar o 
assunto também para o sargento, sobre um furto no período da madrugada de sábado dia 
10/08, e que não conseguiram contato com as polícias de madrugada até as oito da manha 
que e o horário de troca de policiamento, e que tentaram fazer uma ligação para o telefone da 
polícia e não conseguiu, o vereador relatou que ele mesmo tentou também, e que só 
conseguiu falar na chegada do policial às sete da manhã, podendo então ver uma deficiência 
nessa comunicação, disse que o Sargento informou que hoje tem o número 190 quando liga e 
não consegue falar a ligação é transferida para a Cidade de Passos e também tem o celular. 
Enfatizou o vereador que é uma questão complicada, tendo vista, um furto cinco horas da 
manhã de engradado, pois se fosse de um veículo e conseguir falar com a polícia apenas oito 
horas da manha, os bandidos estariam longe.  O Presidente disse que outra deficiência que 
esta havendo, visto que, não existe uma obrigatoriedade sobre o militar residir na cidade, e 
com isso está havendo transtorno para o município, visto que, no município reside apenas a 
Soldada Kenia e os demais residem fora do município, disse ser uma questão que tem que 
conversa com o Sargento também para verificar de que forma pode ser resolvida, por no caso 
de uma precisão rápida só tem uma militar na cidade. Em seguida o vereador Marcio Andrade 
disse que em uma situação dessa no mínimo a cidade nunca pode fica sem policiamento, não 
podendo haver um tempo que não haja policiamento, pois, não têm a quem socorrer. O 
Presidente disse que foi bom tocar nesse assunto, tendo em vista,  que vai procurar o 
sargento para conversar sobre esses assuntos acima citado. Após o vereador Marcio 
Andrade disse que deu uma sugestão para o sargento, para na  troca dos  plantão dos 
policiais e que não tiver ninguém na delegacia, o telefone ficar na  recepção da Policlínica, e 
sendo uma urgência o servidor que tiver na policlínica atende e passa as informações para o 
sargento Paulo Henrique, porem, o telefone também tem assuntos confidenciais que são 
relacionados a uma denuncia, que não pode deixa outras pessoas terem acesso, disse ainda 
que o sargento ficou de estudar uma maneira mais correta, disse ainda o vereador que 
entende que tem que ter policiamento vinte e quatro horas por dia. Após o vereador Marcio 
Andrade relatou que sobre a emenda, do projeto n º12/18, onde ira comenta quando chegar a 
documentação (TAC) do executivo para melhor analise. E o Projeto º 13/2018 disse que fez 
uma analise com o assessor jurídico, e que para o mesmo está tranquilo para liberar para ser 
votado. Após o Presidente perguntou para cidadã Laís, se a mesma gostaria de fazer uso da 
palavra, a mesma respondeu que sim. No uso da Palavra a cidadã Laís disse que 
aproveitando que o vereador Marcio Andrade comentou sobre não consegui fazer contato, 
onde a mesma também precisou da PM na semana passada por volta de meio dia e meio 
onde não conseguiu contato com os mesmo, tendo em vista, que o celular da PM só dava 
desligado, informou ainda a cidadã Laís que foram muito mal atendidos pelos mesmos, disse 
que o sargento Ronaldo e também o sargento Nairzo fazem falta, visto que, o sargento Paulo 
Henrique esta deixando muito a desejar, relatou que esse horário acima citado não era troca 
de plantão dos policiais e mesmo assim não consegui achar a policia, tendo então que 
algumas pessoas irem atrás dos mesmos de carro, isso porque o celular não funcionava, 



disse ainda que teve um tempo que os policiais estavam sem celular e que o comercio se 
mobilizou e deram um celular para os PM, e na hora do almoço o celular da policia fica meia 
hora desligado, tendo em vista, que tiveram a chance de prender os assaltantes, mas, fizeram 
busca pelo lugar errado e muito tempo depois. Disse ainda a cidadã Laís que o pessoal esta 
chegando à cidade sabendo que não tem policiamento, e que não tem desculpas para isso, 
não e troca de policiamento, não e deixa o celular no hospital, tendo em vista, que é algo que 
não resolve, pois, se precisa da policia na Policlínica não tem sentido deixar o celular, tendo 
em vista, que na hora de trocar o plantão troca o telefone junto. Comentou a cidadã que o 
sargento Paulo Henrique esta fazendo descaso com a segurança do município, relatou que já 
fez reclamações fora do município e que esta havendo uma mobilização de todos os 
comerciantes. Após o vereador Marcio Andrade disse que quando comentou sobre a 
sugestão de deixar o celular na Policlínica era para que não tivesse outra situação igual, para 
que pelo menos a população não ficasse sem comunicação, tendo em vista, que o correto é o 
que deseja e o que é melhor para a população é que não falte de jeito nenhum a questão do 
policiamento e que vinte quatro horas tenha policiamento, é como a cidadã Laís comentou 
que quem tiver na recepção não vai pegar o carro e vai atrás de jeito nenhum, disse que e 
como ele comentou em caso como aconteceu, e que pelo menos a comunicação exista, 
relatou que conversou com o sargento Paulo Henrique, tendo em vista, que tem que melhor 
essa situação para que não falte comunicação, pois, tentar falar com a policia cinco horas da 
manha horária do fato ocorrido e só conseguir falar com as policias oito horas da manhã, e 
que a questão é que não falte policial na cidade. Comentou ainda o vereador Marcio Andrade 
sobre algo que o Presidente disse, sobre a questão dos policiais não morarem aqui, e com 
isso e ruim para a população. Disse ainda sobre a questão de ocorrer uma prisão no 
município e o policiamento daqui tem que pegar os presos e levar na delegacia onde tem que 
fica esperando o delegado e enquanto isso a cidade fica sem policiamento, disse ser uma 
coisa que tem que ser estudada. Em seguida a cidadã Laís disse que poder ser ate uma 
tática deles mesmos, cometer um delito leve no município para que os policiais saiam da 
cidade para cometer um delito mais grave. Disse o vereador Marcio Andrade que pode ser 
usado como estratégia mesmo. Disse a cidadã Laís que voltando o caso de deixa o celular na 
policlínica não resolve caso nenhum, tendo em vista, que se alguém tiver uma emergência de 
saúde vai liga diretamente para a policlínica e se for uma emergência de qualquer tipo de 
furto liga na policia, e ligando na policlínica não vai resolver nem delitos mais leves, tendo em 
vista, que de qualquer forma não vai adianta, onde acredita que não tem que ter uma 
segunda alternativa o certo é os policiais ficarem com o aparelho telefone com eles. Após o 
vereador Marcio Andrade, disse que realmente o telefone tem que ficar com os policiais, vista 
que, a cidadã Laís não entendeu o seu ver, deu exemplo de um policial sair às cinco da 
manhã e o outro policial chegarem as oito e que nesse intervalo não ficasse sem 
comunicação. No uso da palavra a cidadã Laís informou que esta montando uma comissão 
dos comerciantes, explicou que já solicitou o prefeito para estar acompanhando e se possível 
tiver um vereador que quiser fazer parte, aonde à comissão vai conversa com o comandante 
para tenra conseguir mais policiais ou uma melhora para os comerciantes. No uso da palavra 
o Presidente disse que diversas vezes os vereadores já fizeram em forma de requerimentos e 
ofícios a secretaria de segurança pública, onde se encontra uma deficiência muito grande na 
parte da policia civil onde o município não tem delegado, nem detetive e nem escrivão, e com 
a aposentadoria do sargento Nairzo ficou menos um e que acredita que essa falta que esta 
tendo é até que outro venha substituir o mesmo. Comentou ainda o Presidente sobre o fato 
ocorrido da Lotérica e que o mesmo esteve próximo a Lotérica e passou no cartel, tendo 
ouvindo as pessoas dizerem que a policia não tinha ido até o local e que estavam ligando e 
que os mesmo não atenderam, disse que chegando até o cartel a policia já não estava e que 
pode pergunta a sua tia que mora de frente ao cartel se a mesma tinha visto os policiais, 
respondeu que já fazia uma meia hora que os policiais tinham saído, pois, tinha ocorrido um 
assalto na lotérica, relatou que não estava ali para defender ninguém, e que isso foi o que sua 
tia falou, e que quando o mesmo foi chegado perto da lotérica à viatura da polícia estava 
descendo do Bairro Bom Jesus para o centro, disse que não pode dizer se ele foram ou não 
atrás dos assaltantes pela estrada de terra, mas, que o que esta dizendo e que os policiais 
tomaram conhecimento do assalto, pois, dizem que os policiais só apareceram depois do 
assalto, acredita o Presidente que eles foram atrás até certo ponto, visto que, existe uma 
deficiência muito grande, não podendo culpar o município e sim o estado, pois, o número de 
policial para o município com atendimento de vinte quatro horas tinha que ter no mínimo doze 



policiais e só tem sete policias, visto que, quando se gira uma escala de vinte e quatro horas 
e as leis termina que tem que ser uma carga horária de oito horas por dia, e se tem sete 
policias para fazer esse cumprimento que tem férias e folga, podendo ver a onde entra uma 
deficiência de policiais e infelizmente o número de aposentados esta maior do que de 
recrutamento esse é o problema que o País vai ter, e que o próximo governante  olhe mais 
para esse lado da segurança e que de um bom suporte para esta área, para que no momento 
que a população ligar ter a felicidade de encontrar do outro lado um pessoa que possa 
auxiliar, e que as vezes as pessoas cobra, e que o mesmo também já precisou e não achou, 
tendo em vista, que a culpa não pode ser totalmente dos militar, pois, o sistema e falho onde 
o mesmo tem que ser mudado, disse que não esta ali para defender nenhum, visto que, cada 
caso e um caso, pois, e uma situação difícil o sargento Nairzo esta fazendo falta ao município, 
o cabo Ronaldo esta fazendo falta onde o mesmo veio e prestou um serviço bom ao 
município que revolucionou, mas, por motivos administrativos não pode permanecer. Disse 
ainda o Presidente que espera que as coisas mudem, e que deve que o sargento esta 
esperando forma mais alguns policiais para que pelo menos para completar o quadro de oito 
policiais, tendo em vista, que necessitam de doze policias, mas, quem sabe um dia não vera 
doze policiais no município, ou até mesmo um delegado ou no mínimo um detetive para  que 
atuasse no município, para resolve os problemas da população. Após a cidadã Laís disse que 
a reclamação e por conhecer o serviço do cabo Ronaldo e do sargento Nairzo, e que é 
inquestionável como esta sendo o descaso da nova atuação da PM, pode estar com menos 
policiais, pode estar acontecendo isso, só que o trabalho dos outros acima citado aparecia, 
podendo observar que estavam sempre presentes, tendo em vista, que é um trabalho que 
não esta tendo continuidade, disse que até ela mesmo não viu a policia indo atrás , e sim indo 
para uma direção que os assaltantes não foram, onde as pessoas ficam sem esperança e 
com medo de um próximo assalto, pois, os bandidos não tem medo de Fortaleza, visto que, 
os assaltantes chegaram de cara limpa para roubar, e a policia nem estava por perto, disse 
que a viatura não tem que ficar parada na porta do Banco  e nem da Lotérica, mas tem que ta 
por perto para até mesmo perdi reforço e para procurar os assaltantes, e por mais que tem 
esse tanto de problemas, e conhecendo o trabalho dos outros que também tiveram os 
mesmos problemas, podendo observar que atenção não e a mesma. No uso da palavra o 
Presidente disse que pelo o que ficou sabendo os policiais foram atrás, só que se tratava de 
uma XT660, tendo em vista, que a moto corre muito mais que a viatura da policia, onde os 
policiais avisaram as cidades vizinhas, e essa deficiência vai continuar acontecendo enquanto 
um governante não tomar um posicionamento realmente de equipar a policia e de trazer 
numero de pessoas que chama supressiva de força, pois, e quando o número de policia for 
maior de que de bandido, teremos o resultado que desejamos.  Após O VEREADOR HELIO 
JUSTINO DOS SANTOS, disse que esta a disposição para a comissão de saúde. Após 
perguntou ao Presidente sobre o requerimento que o mesmo fez solicitando que o Reginaldo 
Santana viesse para o município, o Presidente comentou que acredita que o Reginaldo 
aposentou da policia militar e que prestava um serviço a policia civil, mas, que não sabe de 
que forma, disse ainda o Presidente que pode ate fazer um requerimento ao executivo, 
solicitando que o município contrate um. Após o vereador Helio Justino fez requerimento ao 
executivo, com participação do vereador Danilo Junior de Oliveira, requerendo seja 
verificada a possibilidade de o município contratar investigador particular, visando 
prevenir a ocorrência de assaltos e furtos. Requerendo ainda seja verificada junto à 
polícia militar de Fortaleza de Minas, a possibilidade de uma parceria neste sentido, 
visando favorecer a questão da segurança do município. Após comentou sobre o velório 
municipal, relatou que pôde presenciar a dificuldades de cadeirante para adentrar o local, 
bem como, a dificuldade que é ter que passar a noite no mesmo no período do inverno, visto 
que, o frio é intenso. Fez requerimento ao executivo, com participação deste Presidente 
e dos vereadores, Danilo Junior De Oliveira, Marcio Andrade E Reginaldo Marques Dos 
Santos, requerendo seja verificada a possibilidade e sejam feitos os esforços 
necessários, no intuito de construir rampa de acesso à cadeirante, e também para que 
possa ser forrado com PVC o telhado do velório municipal.  Em seguida O VEREADOR 
REGINALDO MARQUES DOS SANTOS, perguntou ao Presidente se o Projeto nº 13/2018 
vai ser votado nesta reunião, respondido que sim.  Fez requerimento ao executivo, 
requerendo seja solicitado ao setor responsável, e seja usado caminhão pipa para lavar 
a Rua São João, mais precisamente em frente à residência do Sr. Tenório Vieira, tendo 
em vista, a retirada de entulhos do local onde foi demolida uma casa, tendo espalhando 



grande quantidade de terra pela rua visto, atender solicitações dos moradores 
próximos ao local. Em seguida o vereador Reginaldo Marques que tinha ate anotado no 
papel sobre marcar uma reunião com o sargento Paulo Henrique, para discutir sobre alguns 
assuntos, tendo em vista, que o mesmo meche com comercio e tem varias partes do que leva 
um furto, onde esta muito liberal. Após o Presidente sugeriu esta fazendo um ofício em nome 
Plenário, sugerindo uma reunião, aqui na Câmara ou se o sargento acha viável os vereadores 
se deslocam ate lá. Comentou o vereador Reginaldo Marques que realmente tem que fazer 
uma reunião para discutir sobre todos esses assuntos acima citados. Após o Presidente 
comentou, que e de grande importância uma viatura ficar praça central, tendo em vista, 
quando o mesmo juntamente com o soldado Luciel pode impedir um assalto ao Banco 
Bradesco, onde tinha quatro assaltantes, e com a presença dos dois policiais no momento foi 
decisiva para evitar, apesar de que teve uma troca de tiros, mas felizmente não acertou 
ninguém, onde os assaltantes não obtiveram êxodo, visto que, foi um momento que o efetivo 
era muito bom no município e que dava condições de ter dois homens na praça durante o dia 
e que isso volte. Após o Presidente solicitou ofício que ficou de autoria do Plenário, ao 
sargento Paulo Henrique Custódio Dos Reis, seja verificada disponibilidade de data e 
seja agendada reunião entre este sargento e os vereadores desta Casa de Leis, visando 
discutir assuntos referentes à segurança do município, solicitando ainda seja 
verificada a possibilidade de também estar presente na referida reunião, o Comandante 
do Pelotão, Tenente Flávio. Após o vereador Reginaldo Marques, comentou que teve uma 
cidade que estava havendo tantos crimes utilizando motos, que criaram uma lei que dentro da 
cidade é proibido o uso de capacetes, onde o porcentual de crime abaixou 80%, pois, a 
pessoa esta com o rosto a amostra, disse não lembrar qual cidade é, e pediu para que o 
assessor da Câmara desse uma pesquisada nessa Lei. Após o Presidente disse que isso é 
complicado, tendo em vista, que vai contra a Lei regional de trânsito.  Após O VEREADOR 
GABRIEL LORENÇO DE QUEIROZ, parabenizou os alunos que obtiveram bons resultados, 
parabenizou aos funcionários da Escola Municipal. Após comentou sobre a festa do Peão em 
Fortaleza de Minas, onde foi a primeira a ser realizada, disse esperar que pudesse ter 
novamente outro evento desse no município. Disse que com a reclamação da Senhorita 
Raquel, visto que, a comissão vai reunir e tomar medidas cabíveis, disse ainda que gostaria 
de participar da comissão. Em seguida disse que é de acordo com o Projeto nº13/2018. EM 
Seguida O VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO RODRIGUES, comentou que a respeito 
ao caso da Senhorita Raquel, que o dia que comissão de saúde for se reunir, o mesmo quer 
fazer parte, visto que, tem algumas perguntas a serem feitas, e que não pode deixar passar 
batido, tendo em vista, que cada caso que tem acontecido tem se complicado mais. 
Comentou sobre a segurança do município, disse que não esta aqui para criticar nenhum 
policial e que está fazendo o seu serviço, só que sua opinião é igual da cidadã Laís, visto que, 
os bandidos já perderão o respeito, e com isso um coitado compra uma moto irregular para 
até mesmo fazer um serviço na roça, e os policiais ficam em cima até prender a moto, e o 
bandido vem roubar e ninguém vê, disse estar errada esta situação, visto que, para que eles 
conquistem o lugar deles como o sargento Nairzo tem que ser mais severos com quem vem 
de fora para a cidade. E que essa falta de comunicação para quem mora na cidade é difícil 
imaginar para quem mora na zona rural não adiantando nem procurar. Disse ainda o vereador 
que no dia dessa reunião com o sargento Paulo Henrique, onde o mesmo também acha que 
deveria vir o superior de Passos, para que também venha cobrar dele, visto que, cobrar dos 
policiais daqui e talvez não e do Alcance deles, tendo então que vir o superior de Passos, 
pois, a segurança é muito importante, visto que, a população esta com medo, os 
comerciantes também, tendo em vista, que os policiais tem que ser mais severos com 
pessoas de fora, não só dia festa que tem varias pessoas bêbadas sai prendendo todo 
mundo, mas, depois no decorrer da semana vai deixar correr frouxo ai não adianta. Após o 
Presidente disse, que entra a parte de onde esta tendo dificuldade, visto que, a maioria dos 
policiais do município é de fora,  não conhecendo a fundo a população quando chega alguém 
de fora eles não sabe distinguir se é do município ou não, tendo um policial dos mais antigos 
que é o Rerma, mas, que acredita que com passar do tempo e completando o efetivo as 
coisas vão melhorar e para isso essa reunião vai ser importante. Após o vereador Francisco 
Ronivaldo, Fez requerimento ao executivo, requerendo sejam encaminhadas a esta Casa 
de Leis, aos Seguintes Informações: Relação de todos os recursos recebidos através 
de emendas parlamentares, Relação de todos os deputados que encaminham recursos 
através das emendas acima citadas, informações de onde foram aplicadas os referidos 



recursos/setores os quais os mesmo foram encaminhados, informações dos valores 
gastos até o momento em cada setor. Em seguida relatou que teve uma reunião com o 
esposo da Deputada Damina Pereira, disse que o mesmo falou que mandou o repasse para 
reforma da Policlínica do valor de trezentos mil reais, mas, entra a parte que foi explicado pela 
administração que tinha um limite permitido para receber verba, onde não pode ser passado o 
valor total e que foi repasso cento e sessenta mil e sessenta e quatro centavos, explicou que 
na reunião que teve com esposo da deputada, onde o mesmo disse que repassou o valor do 
limite, mas, depois mandou mais trezentos mil reais, explicou que não sabe si isso e verdade 
e que não esta duvidando apenas tem que conferir, visto que, as vezes não chegou, por esse 
motivo fez o requerimento, para saber se e verdade ou não. Fez requerimento ao Sr. 
Ronaldo Horta Leão, Chefe Do Setor De Máquinas e Desenvolvimento Rural Do 
Município de Fortaleza de Minas/MG, requerendo seja enviada ao Bairro chapadão, 
máquina retro escavadeira visando construir dois mata burros e limpar outros que 
necessitem do serviço de limpeza.   Após O VEREADOR DANILO JUNIOR DE OLIVEIRA, 
deu início a sua fala comentando sobre os projetos que tramitam nesta Casa, e com relação 
ao Projeto nº 12/2018, e que em virtude do requerimento do vereador Marcio Andrade, 
requerendo o (TAC), informou que as comissões acharam por bem aguarda para analisar na 
próxima reunião. Comentou também sobre o Projeto nº 13/2019 disse que avaliando este 
projeto juntamente com impacto orçamentário o qual prever um valor de oito mil duzentos e 
cinqüenta para o restante desse ano, dezenove mil e oitocentos para 2019 e para 2020 vinte 
mil seiscentos e noventa mil reais, disse que como membro da comissão libera o projeto para 
votação. Após parabenizou todos os profissionais da educação do município, e em especial 
aos alunos do segundo ao quinto ano, aos pais que auxiliam seus filhos nessa caminhada 
educacional deles, enfim a todo comunidade educacional, visto que, a educação é feita por 
varias mãos. Disse que acostuma acompanhar os jogos escolares, onde gosta de dizer para 
as ASB que 90% do desempenho dos alunos (atletas) está na cantina onde não 
aprendizagem se os alunos não tiverem uma alimentação adequada se não tem condições 
para que possam desenvolver suas capacidades e desenvolver educação. Após disse a 
Senhorita Raquel do comprometimento da comissão não só da comissão, mas, de todos os 
vereadores em realizar o trabalho de fiscalização da sindicância, e que o profissional 
responde pela ação ou omissão ocorrida no fato onde agravou o estado clinico do pai da 
Senhorita Raquel e que os vereadores estão ali para fiscalizar as ações que vão ser tomadas 
pelo poder executivo, disse novamente que o servidor público tem o dever de tratar a 
população bem, visto que o patrão dos servidores públicos são a população, e que como 
disse achou infeliz a fala da referida médica em dizer se para senhorita Raquel se a mesma 
acha difícil observar o seu pai em casa, então deixe em observação na Policlínica, disse o 
vereador Danilo que está se tratando e de um ser humano onde tem que ser tratado com 
dignidade com respeito, e que no art.23 do código de ética de medicina estabelecido pelo  
Conselho Federal de Medicina onde tem o dever de tratar o ser humano bem, onde é proibido 
desrespeitar ou discriminar um paciente. Após comentou sobre o convênio de número 
1491000173/2018 o qual trata da implementação de sistema de vídeo através de câmeras em 
diversos lugares de monitoramento, relatou que este convênio ele visa garantir maior 
segurança a população. Falou-se sobre a sensação de insegurança que a comunidade de 
Fortaleza de Minas tem vivido nos últimos tempos, em virtude dos diversos delitos que vem 
ocorrendo no município, e ainda ao fato de haver no município oito policiais militares, número 
este aparentemente pequeno, tendo em vista, que os mesmo fazem revezamentos de turnos, 
tiram férias e folgas, tudo de direito, mas, para estes vereadores, se houvessem mais 
policiais, estas questões seriam resolvidas com mais facilidade, e com certeza a segurança 
do município seria aumentada. Fez ofício, com participação dos vereadores Marcio 
Andrade e Reginaldo Marques Dos Santos, ao Senhor Sergio Barbosa Menezes 
Secretário de Segurança Pública do Estado De Minas Gerais, seja verificada a 
possibilidade e sejam feitos os esforços necessários no intuito de aumentar o efetivo 
de polícias militares no município de Fortaleza de Minas, objetivamente melhorar a 
segurança da população e reduzir o índice de criminalidade que vem acontecendo. 
Enfatizou que concorda com a fala da cidadã e comerciante do município a Senhora Laís, 
onde a mesma colocou que infelizmente os bandidos não têm medo e que cada vez mais 
estão mais bem organizados. Após o vereador Marcio Andrade disse que gostaria de fazer 
parte do ofício do vereador Danilo Oliveira, tendo em vista, que é uma luta dos nove 
vereadores, pois, já fizeram vários ofícios a Secretária de Segurança para que fosse 



aumentando o efetivo do município e que enfiasse um delegado. Comentou ainda que o 
primeiro ponto que tem que ser mudado é a questão da comunicação com os PM, e que o 
segundo ponto é fazer o policiamento pessoal de cada cidadão, visto que se os cidadãos 
Fortalezense ver alguém diferente, algum veículo diferente ou algum ato estanho, onde os 
cidadãos tem a obrigação de pedir para que os policias se certifique. Em seguida o 
Presidente disse que o sistema é falho, que as Leis do País é falho, tendo em vista, que se 
prender um bandido, e com poucos dias o mesmo ta na rua, onde a lei no momento que ela 
condena já existe um brecha para absorver, o Presidente acredita que as coisas no País só 
vai melhorar quando a constituição for mudada, quando o código penal também mudar. Não 
havendo mais assuntos para o Grande expediente, passou-se a ORDEM DO DIA, com a 
seguinte pauta: votação do pedido de urgência  do Projeto de Lei nº 13/2018 "Que autoriza o 
poder executivo a firmar convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - 
SENAI, a fim de instituir o Projeto de Iniciação Profissional e dá outras providências", 
Aprovado por unanimidade. Votação do Projeto de Lei nº 13/2018 "Que autoriza o poder 
executivo a firmar convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, a 
fim de instituir o Projeto de Iniciação Profissional e dá outras providências", aprovado por 
unanimidade. Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por 
unanimidade. Não havendo mais nada a tratar em seguida o Presidente convoca para a 
qüinquagésima quarta reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da décima 
quarta legislatura, a realizar-se no dia 20 de agosto de 2018, às dezenove horas na sede da 
Câmara Municipal. Após declara encerrada esta reunião e para constar é lavrada a presente 
ata que aprovada, é assinada pelos presentes.____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 


