
1 

 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2013, realizada às 19:00 horas 

do dia 15, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas. Feita a 

chamada verificou-se a presença de todos os vereadores. Após foi feita a leitura da ata da reunião anterior 

que foi aprovada por unanimidade. Em seguida instalou-se o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte 

pauta: Leitura dos seguintes Requerimentos de autoria do vereador Márcio Andrade: nº. 54/2013 - requer do 

executivo seja feita adesão do município ao PROGRAMA PRÓ MUNICIPIOS do Governo Estadual 

visando à aquisição de ônibus e nº. 56/2013 – Solicita do Executivo em virtude da crise relacionada a 

ônibus escolar, que seja verificado junto ao governo do estado possibilidade de aquisição de ônibus. Leitura 

do Requerimento nº. 55/2013 de autoria do Plenário da Câmara que requer do executivo o envio à Câmara de 

projeto de lei que modifica a estrutura administrativa da prefeitura municipal visando reduzir a quantidade de 

cargos comissionados para no máximo 12 (doze). Em seguida o Presidente comunicou que estavam sobre as 

mesas as seguintes cópias: Comunicado do Deputado Antonio Carlos que a COPASA através do programa 

Água da Gente fará investimento em abastecimento de água no valor de R$ 173.342,00; ofício do CRAS 

informando as atividades de março/2013 e; ofício da rádio difusora FM encaminhando cópia de gravação de 

reunião realizada entre vereadores, prefeita e comissionados em 10/04/2013. Não havendo mais matérias a 

serem lidas instalou-se o GRANDE EXPEDIENTE: O vereador Jurubel Reis após fazer esclarecimentos 

justificando o adiamento do evento em prol do hospital do câncer de Passos que seria realizado em 21/04, 

comunicou que haverá reunião com os organizadores do evento para divulgação de nova data. Discorreu 

sobre diversas doações que foram feitas pela população e pediu a colaboração para a divulgação deste 

adiamento temporário.  Comentou que soube do presidente da Câmara que a partir de 16/04 será 

disponibilizado 50% das sobras da Câmara para pagamento das bolsas de estudos informando que segundo a 

tesoureira do município a dívida com bolsas se dá no valor de R$ 23.000,47, enfatizou que a Câmara têm 

direito a um repasse financeiro de 7% do orçamento, porém, hoje esse repasse é abaixo do exigido está em 

5,5%.  Comentou também sobre o transporte no perímetro urbano e que a Câmara também repassará o valor 

gasto com diesel, visto que segundo o chefe do transporte os motivos do corte deste transporte e a falta de 

dinheiro para pagar o combustível e não por falta de ônibus. Disse que essa devolução acontece na hora 

certo, pois a prefeita já comunicou aos alunos de Franca que se a situação não melhorar irá cortar este 

transporte.  Comentou ainda que o ônibus que traz os alunos da zona rural passa próximo a uma das entradas 

da cidade próxima ao pesqueiro do mamão onde residem diversos alunos, porém não traz as crianças que 

ficam aguardando e enfatizou que isso deve ser reavaliado, pois há vaga no ônibus. Relatou ainda que os 

vereadores diante da situação enfrentada pelo município e após diversos debates concordaram em requerer 

alteração na estrutura administrativa da prefeitura, solicitando que a prefeita avalie a possibilidade de reduzir 

o numero de cargos comissionados, visando reduzir gastos para adequar a realidade do município. Em 

seguida falou o vereador Gabriel Lourenço que agradeceu a presença de todos e questionou se a devolução 
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das sobras da Câmara será relativa à dívida dos três primeiros meses deste ano, respondido que sim, que a 

primeira devolução será para a dívida que já está acumulada neste ano com bolsa e nos próximos meses será 

para ajudar, pois parte desta sobra será para manutenção necessária no prédio da Câmara em especial com 

confecção de projetos de segurança e combate a pânico e incêndio. O vereador Ernane Moreira concordou 

com esta atitude em reservar dinheiro em caixa para ser utilizado caso haja situação emergencial. Após o 

vereador Fernando Pereira prestigiou o requerimento do vereador Márcio Andrade relativo ao programa pró 

município e informou que soube que o município receberá verba de R$ 350.000,00, pois se enquadra aos 

municípios com até cinco mil habitantes que receberão este valor. Falou sobre visita do Deputado Cássio 

Soares em Fortaleza no dia 12 quando a prefeitura deu início aos procedimentos deste recurso e que o 

Deputado visitou a escola estadual manifestando apoio na ampliação e cobertura da quadra, e que buscará 

verba para construção da sede do CRAS.  Em seguida narrou que foi procurado pelo cidadão Cleiton 

Nascimento que informou sobre atendimento e medicação que sua mãe recebeu no hospital e que precisou de 

atestado médico, porém o médico se negou a dar o atestado sob a justificativa que teria recebido ordens da 

chefe do executivo. O vereador comentou que esta informação é grave e deve ser apurada, pois é preciso 

corrigir algo que esteja errado e que não poderia deixar de trazer este comentário em plenário, pois 

representa o povo e não é porque é da base que deixará de averiguar solicitações da população e até porque 

fala como presidente da comissão de saúde e que não entende o intuito do médico ter se negado a dar o 

atestado, que buscará informações sobre o fato e trará resposta ao cidadão Cleiton. Após parabenizou o 

diretor da radio difusora FM pelos trabalhos realizados à comunidade e pediu ao presidente fosse feito 

convênio com a Rádio e parabenizou o presidente pelo convênio com o jornal correio mineiro que é muito 

importante. Ao final o vereador Ernane disse que viu em rede social o comentário do cidadão Cleiton sobre o 

assunto e ligou para a Srª. Edna que disse que não sabia do assunto, porém iria verificar. Após o vereador 

Evair Pereira informou que trouxe comprovante das sobras deixadas pela prefeita Neli para o mandato 

2009/2012, em resposta a solicitação feita pela cidadã Hérica na última reunião. Disse que as pessoas quando 

tiverem dúvidas devem procurar se informar e que o valor deixado em caixa foi de R$ 692.000,00 e que ao 

final de todo mandato ficam restos a pagar, o que para ele não são dívidas, pois quando a prefeita deixou 

esses restos a pagar deixou também dinheiro em caixa para esses pagamentos, e entende que dívida é aquela 

que se adquire e não tem como pagar e o prefeito têm que dar continuidade. Discorreu que ficaram restos a 

pagar de posto de combustível, energia elétrica, telefone e mais R$ 188.000,00 para concluir a obra do PSF, 

totalizando R$ 258.000,00 que deduzidos do valor deixado ainda restaram R$ 434.000,72 e que os restos a 

pagar foram pagos e sobrou dinheiro. E que quanto ao valor deixado para a conclusão de obra do PSF, falou 

ser testemunha de que mesmo a Sra. Neli estando fora da prefeitura, assinava os cheques e empenhos que 

eram feitos e levados até ela pelo Sr. Marcos contador da prefeitura. Ao final solicitou do presidente que 

fosse encaminhada resposta a cidadã Herica. Após o vereador Ernane parabenizou o presidente da câmara 
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pela atitude tomada em relação ao retorno do transporte escolar urbano até porque os vereadores são muito 

cobrados população. Em seguida disse que reclamaram para ele da situação do banheiro público da praça do 

rosário que falta energia, está com as portas quebradas, tendo ao final solicitado que fosse feito requerimento 

do plenário, para assim que possível seja feita manutenção no local. Em seguida falou o vereador Márcio 

Andrade que informou que buscou informações na tesouraria da prefeitura relativas ao questionamento feito 

pela Sra. Hérica e informou que realmente ficaram R$ 258.000,00 em restos a pagar e incluído nesse valor a 

parcela do convênio do PSF, e que livre em caixa para o ex prefeito R$ 434.000,72.   Falou que o ex-prefeito 

Altair deixou dívida, mais também deixou dinheiro em caixa no valor de R$ 344.212,00 em contas 

vinculadas que não poderiam ser gastos com pagamento de dívidas, mas sim em benefício para o município, 

e o vereador Jurubel lembrou que desse valor deixado pelo ex prefeito já foram pagos pela atual 

administração R$ 77.360,00 para a construtora Berna, e que esse dinheiro veio vinculado de conta da gestão 

passada no convênio da SETOP. Continuando o vereador Márcio comentou sobre atual dívida do município 

dizendo que quando a prefeita iniciou seu mandato, fez pagamentos que retirando esse valor de R$ 77.000,00 

de conta vinculada, R$ 615. 129,00 de dívida do ex prefeito ficaram prestações de R$ 29.533,00 que foram 

parceladas em 14, 18 e 60 vezes, ou seja, o valor das dívidas do mandato passado não onera a prefeitura, pois 

são R$ 29.533,00. Em seguida comentou que em 11 de abril o jornal folha da manhã, divulgou matéria de 

cinco cidades da região que estavam com documentação pendente correndo o riso de deixar de receber verba 

para merenda escolar e fez requerimento solicitando informações sobre a situação do nosso município 

relativas a esses documentos e se realmente Fortaleza for um dos municípios que estão enfrentando este 

problema que a prefeita interceda visando regularizar a situação, porque a situação já se encontra complicada 

e se o município perder esse recurso ficará pior. Fez esclarecimentos sobre o requerimento de sua autoria do 

programa pró município, visando ajudar a resolver a situação do transporte escolar que enfrentamos hoje. 

Informou que a prefeitura gasta em torno de R$ 15.000,00 com o transporte para Franca, e se a prefeitura 

adquirir microônibus no valor de R$ 100.000,00 que seria um veículo em bom estado, terá custo apenas com 

manutenção, combustível e motorista, fará uma economia de 30% do valor e ainda há outro ponto positivo 

que é o ônibus usado para o transporte do bairro Areias, pois às vezes compram ônibus mais barato 

economizando, após esclarecer todas as vantagens e condições para participar deste programa fez 

requerimento ao Deputado Antonio Carlos, solicitando que interceda junto ao governo para conseguir 

veículo a custo zero para o município visando não haver necessidade da prefeitura financiar e nem onerar 

mais o cofre público. Quanto ao requerimento de mudança da estrutura administrativa, informou que não está 

solicitando que a prefeita demita os comissionados, pois a mesma já fez isso diante da situação. Falou que a 

prefeitura optou por ficar com 12 cargos comissionados e que então a prefeita avalie o envio de projeto de lei 

para a Câmara alterando a estrutura administrativa estabelecendo 12 cargos comissionados, que é quantidade 

usada hoje. Em seguida disse sobre o apoio manifestado pela Câmara para ajuda no pagamento do diesel 
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para transporte escolar urbano que deixará a população satisfeita e até a prefeita, pois já ajuda um pouco. Em 

seguida o vereador Fernando comunicou que após acordo com seu chefe está fazendo seu horário de almoço 

das 12:00 às 13:00 para levar seus filhos e netos à escola e acaba levando outras crianças durante o trajeto. 

Após o vereador Wilson Pereira disse que como membro da comissão de saúde também foi procurado pelo 

cidadão Cleiton que reclamou sobre o ocorrido com sua mãe.  O vereador comentou que essa situação é 

grave, pois supostamente envolve a prefeita e ainda comentou sobre episódio ocorrido também com cidadão 

Sr. Sebastião dos Reis que tinha cirurgia agendada e foi noticiado por vigia do hospital, Sr. Elicival que teria 

que ir de ônibus. Comentou que a comissão a qual faz parte deve procurar os responsáveis pelo hospital para 

averiguar, pois estas coisas não podem continuar acontecendo e que se não há condições de transportar o 

paciente que o mesmo seja chamado e informado diretamente e não por terceiros. Comentou ainda sobre 

reunião em que participou sobre a situação do transporte em que foi solicitada sugestões, tendo procurado o 

presidente da Câmara para que repassasse R$ 500,00 para auxiliar no transporte, que apesar de não ficar 

somente neste já é uma contribuição, que irá beneficiar e ainda evitar que as crianças não fiquem agrupadas 

na rua para irem para escola, pois são apenas crianças e não têm juízo. Em seguida falou também que quando 

foi aprovada Estrutura Administrativa atual com 20 cargos comissionados, haviam 8 cargos que não foram 

revogados, sendo que hoje existem 28 cargos de livre nomeação, e que em seu entendimento esses 8 cargos 

são ilegais, pois só pode haver uma estrutura administrativa o que não aconteceu, sugeriu que se a prefeita 

tiver dificuldades para alterar a estrutura que pelo menos revogue esses 8 cargos e para os vinte que 

sobrarem serão dez comissionados e dez efetivos. Após inscritos para usar a tribuna falaram: Sr. Rivelino 

que fez agradecimentos a Câmara pela atenção dada ao Sindicato dos Servidores Públicos. Comentou que 

disponibilizou aos vereadores cópia das solicitações para o início das negociações entregue a prefeita para 

que os mesmos tomem conhecimento. Enfatizou que não reivindicam privilégios e sim direitos dos 

servidores, tanto para os efetivos quanto para os contratados e que espera que a prefeita atenda logo o 

sindicato que quer colaborar, porém precisa de números para serem analisados e terem uma posição e que até 

lá o sindicato mantém a posição de negociação e espera que os vereadores continuem dando apoio. Em 

seguida falou Sr. Valdir Cristiano que havia entendido que os pais ajudariam no combustível para o 

transporte escolar urbano esclarecido pelos vereadores que a ajuda partiria da Câmara e não dos pais. O 

mesmo comentou que servidores do pátio juntos consertaram uma kombi  e inclusive a prefeita levou de sua 

casa algumas coisas para o pátio para ajudar, e que ajudam porque querem pois, ninguém é obrigado. 

Sugeriu que a Câmara ao invés de ajudar com o combustível seria melhor custear a quilometragem do 

veículo urbano que ficaria mais barato que o combustível, respondido pelo Presidente que a Câmara 

disponibilizará esse valor para auxiliar, pois havia sido dito em reunião anterior que o problema não era o 

veículo e sim o combustível.  O Sr. Valdir explicou que de manhã e na hora do almoço o veículo terceirizado 

está na cidade e o da prefeitura não, mas se resolverem pagar a quilometragem, a tarde pode ser um dos dois 



5 

 

veículos, pois, dessa forma ficaria mais barato que o combustível, e que os vereadores poderiam conversar 

com o dono da empresa para firmar contrato entre as partes. Tendo o vereador Márcio explicado que essa 

negociação não cabe a Câmara que apenas está auxiliando e que é o Executivo que deve definir a forma que 

será pago, tendo o Sr.Valdir dito que irá conversar com a prefeita para resolver esta situação agradecendo e 

informando que transportou alunos para Passos em veículo próprio, visto que não coube no veículo escolar. 

Após o vereador Jurubel Reis questionou se ao invés de enviar o requerimento sobre verba de merenda 

escolar, para o executivo, não seria melhor enviar à escola estadual, tendo o chefe de gabinete Sr. Luerci 

Queiroz solicitado a palavra e respondido que Fortaleza se encontra entre as cinco cidades que correm o risco 

de perder essa verba, porque está ainda sem certidão negativa, pois, está faltando o CALC que é feito pelo 

diretor da escola municipal junto da administração, porém, já parcelaram dívidas com IMPRESFORT e 

INSS, e futuramente vão conseguir nova certidão negativa e regularizar. Quanto ao programa pro município, 

disse que o cadastro das prefeituras inicia-se nesta data e tem prazo de um mês, e que assim como foi dada 

sugestão pelo vereador Márcio, os demais vereadores poderiam também sugerir formas para que esse valor 

seja bem utilizado, visto poder ser usado em infra estrutura, compra de máquinas, veículos e asfaltamento, 

sugerindo que se juntassem mais uma quantia poderia ser aplicado no novo loteamento, pois, para esse 

loteamento o valor de R$ 350.000,00 não é suficiente, tendo o vereador Márcio dito que visando isso, e 

ainda, o emergencial que é o corte do transporte escolar, que fizeram requerimento, pois, se não haver 

compra do veículo, a população poderá ficar sem transporte, e que apesar de saber da importância do 

loteamento a verba não é suficiente, e quanto ao do 13º, dezembro ainda está longe. Ao final o Sr. Luerci 

disse que a sugestão do vereador Márcio foi bem vinda e que dez cabeças administram melhor que uma. O 

vereador Márcio optou por não enviar o requerimento sobre a merenda escolar, tendo em vista o mesmo ter 

sido respondido durante a reunião pelo chefe do gabinete da prefeitura Sr. Luerci Queiroz. Não havendo 

mais assuntos a serem discutidos no grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: 

Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade. O Presidente convoca 

para a primeira reunião ordinária do mês de maio, a realizar-se no dia 06 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.   


