
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, 

realizada às dezenove horas do dia dezessete, 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 todos os vereadores presentes. Após 

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

instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura do Ofício nº 16/12 de 

autoria do vereador Fernando Pereira que solicita sejam levados ao Plenário os 

requerimentos nºs 95 e 96/12 que requerem respectivamente: 1 - sejam tomadas 

providências quanto à conduta inadequada da servidora Celani e faça cessar os 

comentários difamatórios contra o vereador por parte desta cidadã em local e horário de 

trabalho, e ainda, que os responsáveis pelo CRAS sejam devidamente informados deste 

requerimento e notificados a tomar as medidas cabíveis; 2 - Reitera requerimentos nºs 58 

e 74/12, os quais requerem informações sobre a data do término do estágio da servidora 

Celani e a previsão para o retorno da mesma, ao setor da usina de compostagem de lixo 

visto o acúmulo de serviços no local. Não havendo mais matérias no pequeno expediente 

foi instalado o GRANDE EXPEDIENTE: o Presidente informou que quanto a não 

estipulação de percentual para abrir créditos suplementares na PLOA/ 2013 foi noticiado 

na prefeitura que se deve a erro de digitação e que foi feito compromisso pelo executivo 

em retirar o PLOA no dia 18/09/12, e enviá-lo corretamente. Em seguida a vereadora Cida 

Queiroz questionou se realmente o médico psiquiatra que atende no projeto saúde 

mental, deixou de dar atendimentos em Fortaleza, tendo o Presidente respondido que o 

médico não está atendendo. Em aparte o vereador Fernando Pereira disse que a situação 

é preocupante e a população está cobrando, pois esse é um médico muito bom, 

lembrando que após a contratação desse médico foi reduzido o índice de suicídios no 

município, havendo a necessidade de ser contornada essa situação  Comentou ainda que 

essa situação tem que ser revista com a máxima urgência e que essa contratação é muito 

importante, tendo o Presidente concordado, dizendo que este profissional é muito bom, e 

ainda que segundo informações é de tão importância para o município pois na 

especialidade dele não atende nem por convênio, apenas particular. Disse também que o 

município tem uma facilidade muito grande por ter esse médico, porque não se consegue 

agendar consulta com o mesmo através de planos de outras instituições. Tendo o 

vereador Fernando Pereira dito que médico dessa especialidade é muito difícil encontrar. 



O vereador Márcio Andrade disse que tem informações de pessoas que procuraram 

vários médicos mais não se adaptaram e logo agora que a população se adaptou com 

esse médico, o mesmo deixou de atender. Em seguida a vereadora Cida Queiroz 

questionou se os convênios firmados com a Santa Casa e com o Cismip foram cortados 

ou continuam, tendo o Presidente respondido que soube apenas de um médico 

dermatologista que não está atendendo mais, não por causa do convênio com a 

prefeitura, e sim porque não estaria recebendo do cismip. A vereadora Cida Queiroz 

relatou que ouviu comentários sobre pessoas que foram de Fortaleza para consultar, mas 

que pediram às mesmas que saíssem da fila porque não iriam atender pessoas de 

Fortaleza, sendo essa situação muito humilhante. O vereador Márcio Andrade disse que 

se for verdade, essa situação é realmente crítica, tendo também já ouvido reclamação 

nesse sentido, e que se realmente tiver ocorrendo, em sua opinião está havendo falta de 

comunicação entre os setores de saúde de Fortaleza e onde está sendo feita a consulta, 

pois, caso não for atender, que então não deixem os pacientes irem até o local. O 

vereador Fernando Pereira relatou fatos semelhantes já ocorridos, e disse que estariam 

perguntando quem era de Fortaleza, pois não atenderiam, mas que não sabe se esse fato 

é verídico, e ainda, que esse problema é antigo desde o início desse mandato. O 

vereador Márcio Andrade solicitou ao Presidente que procurasse informações sobre o 

assunto e se for verdade, então nem deixem as pessoas irem até o local. O Presidente 

ficou de verificar no setor competente e passar a informação aos demais vereadores. 

Após o vereador Márcio Andrade comentou sobre resposta de notificação expedida a 

secretaria de saúde, disse que tinham respondido as especialidades e as datas, e não os 

nomes, e persistiram em não responder dizendo que de acordo com parecer do Conselho 

Federal de Medicina, não poderia fornecer prontuário. Comentou que não solicitou 

prontuário do paciente, mas sim, a especialidade, o nome e a data de realização das 

cirurgias, e que diante do fato procurou a assessoria jurídica da prefeitura, para saber se 

o entendimento da mesma seria igual ao da referida secretaria, sendo respondido que a 

principio sim, porém, estão aguardando resposta da promotoria. O vereador relatou que 

diante do fato, elaborou novamente ofício a secretaria de saúde com relação de nomes já 

expedida pela mesma à Câmara, solicitando sejam então enviados à Câmara, quais 

nomes dessa relação foram beneficiados com cirurgias. Disse que o intuito não é parar de 

fazer as cirurgias, mas sim de fiscalizar, sendo função dos vereadores, mas que se 



persistir em não enviar a resposta, levará ao promotor e questionará, pois se a secretaria 

tiver razão, tudo bem, mas se não, o vereador quer a resposta. Em seguida o vereador 

Márcio Andrade lembrou que a lei referente ao envio imediato de atos normativos do 

executivo à Câmara, foi aprovada em 30/07/12, e disse que irá à prefeitura para verificar a 

pasta de decreto e portarias para ver se houve elaboração de algum documento que não 

foi enviado à Câmara, porque as vezes ficam sabendo das coisas na rua por outras 

pessoas. Após o vereador Márcio Andrade relatou que a situação das estradas do bairro 

Alves é critica, e que já falou com o prefeito para dar prioridade na manutenção da 

mesma, solicitando ao final que o Presidente reforçasse o pedido junto ao executivo, 

tendo o Presidente relatado que falaria com o prefeito sobre o assunto. Dando 

continuidade o vereador Fernando Pereira falou sobre os requerimentos elaborados, disse 

que só apresentou requerimento porque foi procurado por cidadã que lhe informou que a 

Sra. Celani, estaria denegrindo a imagem do mesmo dentro do setor do serviço social, e 

até mesmo questionando quem do local votaria no vereador. Relatou que não está 

perseguindo ninguém, que respeita os direitos da servidora porque também é servidor 

público, porém, isso faz parte do seu trabalho, e o que a Sra. Celani está fazendo é 

injusto, porque o vereador fez simplesmente um comentário a pedido dos funcionários do 

setor onde a mesma estava trabalhando, e o problema não foi solucionado, sendo culpa 

da administração e não da Sra. Celani, porque se a administração determinar, ela tem 

que voltar. Ao final relatou que foi procurado por mais duas pessoas que relataram o fato, 

e que por isso acha que deve ser verídico, então, fez o requerimento e solicitou que 

acabassem com os comentários. Após o vereador Fernando Pereira comentou sobre rede 

de esgoto que foi aberta na Avenida Otávia Augusta, onde trocaram o encanamento no 

início colocando manilhas de 200 e quando estas acabaram, passaram a usar manilhas 

de 150, e com isso houve redução, podendo trazer problemas futuramente. Solicitou que 

antes que fizessem o asfalto, fizessem a manutenção bem feita, porque a prefeitura 

compra tantas coisas em caráter de urgência e às vezes nem é urgência. Finalizou 

fazendo requerimento verbal que requer a limpeza em diversos pontos da cidade onde há 

excesso de poeira, principalmente os locais que foram abertos para manutenção de rede 

de esgoto. O Presidente relatou que discorda do vereador, pois, a prefeitura deve limpar 

onde é devido, mas a questão da poeira nesta época, realmente é uma situação 

complicada, e vai melhorar apenas quando chover.  Após o vereador Fernando Pereira 



comentou sobre panfleto elaborado pelo vereador Márcio Andrade e distribuído na cidade. 

Disse saber que é direito do vereador mostrar seus trabalhos, mas, da maneira que está, 

está desmerecendo o trabalho desta Casa, pois, foram colocadas diversas imagens e 

descrito que quem conseguiu o que estão demonstradas nas mesmas, foi o vereador 

Márcio.  Relatou que não se consegue nada sozinho, pois, é necessária assinatura da 

maioria da mesa, e ainda, que há coisas que foram colocadas no panfleto que podem 

acarretar problemas ao vereador Márcio. Disse que está falando como amigo, pois, o 

questionamento é sobre várias imagens que foram colocadas que tem assinatura da 

maior parte da mesa, e relatou que não concorda com isso, apesar de saber que faz parte 

do trabalho do vereador. Tendo o vereador Márcio Andrade respondido que a elaboração 

do panfleto foi através da juntada dos requerimentos que o mesmo tinha de sua autoria, e 

alguns de autoria da Câmara, porque tem pessoas que tiram cópias de seus 

requerimentos e mostram às pessoas, ele optou por fazer um informativo, que tem o 

mesmo sentido, além de que nenhuma daquelas informações é mentirosa, pois, antes de 

fazer o informativo, foi orientado por três advogados que disseram que o vereador estava 

correto, e ainda que se houvesse alguma coisa que foi solicitada por todos os vereadores, 

poderia mostrar, porém, não tem obrigação de colocar o nome de todos, porque também 

é uma solicitação do mesmo, tendo o mesmo esse direito. Relatou que entende o que foi 

falado pelo vereador Fernando, respeita todos e não fala mal de ninguém, mas, mostrou 

seu trabalho, conforme todos mostraram, porém de maneira diferente. Sobre o panfleto, o 

vereador Ricardo da Silveira relatou que não viu o documento, mas que lhe falaram sobre 

a questão das cirurgias. Disse que sempre falou que todos os vereadores estão juntos 

nesta questão e que deram o ponta pé inicial para começarem a fazer as cirurgias, e que 

quando o vereador Márcio fala no informativo sobre a cirurgias, deveria respeitar os 

demais, pois, todos fizeram juntos, e da maneira como foi exposta, fica ruim, porque tudo 

o que o vereador Ricardo fez, sempre disse que os demais vereadores estavam juntos, 

além de serem poucos os projetos individuais. A vereadora Cida Queiroz comentou que 

leu o informativo e acha que quando o vereador Márcio usou algum requerimento que foi 

aprovado por todos os vereadores, deveria ter mencionado o nome da Câmara, e que na 

questão da reforma do clube municipal, foram feitos diversos requerimentos, inclusive do 

mandato passado de diversos vereadores. Disse ainda que não entendeu a colocação do 

vereador Márcio sobre terrenos do novo loteamento, pois, relata que o mesmo tinha 



conseguido àquela área, e que em sua opinião isso nem é mérito da Câmara, e também, 

que em momento algum o vereador mencionou o nome do prefeito, porque sem ele, o 

mesmo não faria nada, nem mesmo a doação do veículo da Câmara para o Conselho 

Tutelar, sendo que o vereador não doou, e sim, o veículo foi devolvido à prefeitura que 

repassa para quem ela quiser. O vereador Fernando Pereira comentou que estava no 

Ministério Público para falar sobre outros assuntos e que tocou nesse assunto com o 

promotor, sem intenção de fazer denúncia porque não quer isso, e o promotor questionou 

se o vereador Márcio realmente fez isso, e ainda se era verídico o que está descrito no 

panfleto, relatando que se houver uma representação, caberia investigação para 

averiguar. O vereador Fernando Pereira questionou sobre a cobertura de duas quadras, 

pois, que há cobertura em apenas uma quadra, sendo este um dos problemas apontados 

pelo promotor, além do carro do conselho tutelar. Falou que tem vários requerimentos 

juntamente com o vereador Ricardo, além de ter assinatura de todos os vereadores, 

quando o mesmo solicitou informações da verba que viria para cobertura de quadra, e no 

dia o vereador Márcio não soube informar, mas após veio informação da prefeitura sobre 

o valor recebido, e viria parcelado. O vereador Márcio Andrade relatou que no teor do 

requerimento é solicitada cobertura de duas quadras, porém, na legenda da foto relata 

que a cobertura foi feita em apenas uma quadra. O vereador Fernando Pereira falou 

ainda, que com relação aos R$ 230.000,00 a prefeitura recebeu apenas R$ 115.000,00 e 

que isso é estranho, e por isso que está falando, porque isso está acabando com a 

reputação dos oito vereadores, questionando porque apenas o vereador Márcio apareceu, 

sendo que não tem poder para isso. Disse que o vereador Márcio tem direito de expor 

como o mesmo está fazendo, mas, está falando para não acarretar problemas, porque 

pode ser que ele não represente, mas, outro cidadão pode representar. Ao final pediu que 

o vereador Márcio não ficasse mal com o mesmo, porque ele não está falando mal de 

ninguém. O vereador Márcio Andrade disse que entende e respeita a opinião do vereador 

Fernando Pereira, mas, foi uma maneira que ele usou e foi orientado que a mesma não 

estava errada. O vereador Ricardo relatou que quando o vereador Márcio coloca no 

documento que várias coisas são obra do mesmo, já que descreveu tudo, por que não 

colocou também sobre a escolinha do cruzeiro. Sendo respondido pelo vereador Márcio 

Andrade que perguntou ao vereador Wilson, se poderia citar o apoio à escolinha, porque 

nunca fez nenhuma solicitação a respeito da mesma, sendo respondido que não houve 



apoio e por isso não publicou no jornal. Justificou dizendo que em sua opinião deram sim 

apoio na formação da escolinha, mas, o projeto foi do vereador Wilson. O vereador 

Ricardo da Silveira relatou que quando o vereador Márcio colocou no jornal sobre a 

cobertura da quadra, deveria ter citado o nome do mesmo, porque ele foi um dos 

primeiros vereadores que fizeram oficio com tal solicitação. Tendo o Presidente relatado 

que dessa forma estão entrando em marketing político. O vereador Wilson relatou que 

sempre agradeceu o apoio de todos, porém, no que diz respeito a escolinha do cruzeiro, 

não passou nenhum projeto da prefeitura. Relatou que quando se tem apoio é nesta 

questão, e que sempre convidou todos os vereadores para participarem de treinos e de 

todos os eventos. Falou que a realização desse projeto só foi possível graças as 

empresas que investiram e acreditaram no projeto, e o apoio da prefeitura é só com 

funcionários e mais nada. Comentou também que no plano de governo dos candidatos a 

prefeito da eleição passada, estava na primeira página, o apoio ao projeto o que era muito 

bom, mas não o teve, sendo que em sua opinião, naquele momento ninguém acreditou no 

projeto. Falou que quando o vereador Márcio perguntou se poderia colocar no panfleto, 

respondeu que não teve apoio, e por isso não foi colocado. Em seguida o vereador 

Fernando Pereira fez requerimento verbal que requer manutenção da estrada e dos mata 

burros do trajeto compreendido entre a propriedade do Sr. João do Acácio e do Sr. 

Antonio Reis, com a máxima urgência, em razão das péssimas condições dos mesmos.  

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

Projetos de Lei nºs 11 e 12/12 permanecem com as comissões. Votação dos 

requerimentos apresentados, sendo todos aprovados por unanimidade. O Presidente 

convoca para a primeira reunião ordinária mensal a realizar – se no dia 01 de outubro as 

19:00 horas na Câmara Municipal, e também para a audiência pública no dia 24/09/12 na 

Câmara Municipal visando discutir a LOA. 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 lê: O vereador Wilson comentou também que 

no plano de governo dos candidatos a prefeito da eleição passada, esta na primeira 

página o apoio ao projeto da escolinha do cruzeiro. Leia-se: O vereador Wilson comentou 

também que no plano de governo dos candidatos a prefeito desta eleição está na primeira 

página o apoio ao projeto da escolinha do cruzeiro. 


