
1 

 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, realizada àsdezenove horas do 

dia 13, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas.Feita a 

chamada estavamtodos os vereadores presentes.Após verificação, a ata anterior foi aprovada por 

unanimidade. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE, coma seguinte pauta: Leitura do Projeto de Lei nº 30/15 

que “Dispõe sobre concessão de uso de terreno urbano para o desenvolvimento de atividades industriais e 

comerciais e dá outras providências” a APROFORT, o qual foi encaminhado para as comissões. Informado 

pelo Presidente que estão sobre as mesas convites: 1 - VIII Simpósio de Meio Ambiente nos dias 26,27 e 

28/10 na Universidade Federal de Viçosa; 2 -Fórum exclusivo em São Paulo no dia 24/11, para debater o 

avanço da iluminação pública no Brasil. Quanto a solicitação da cidadã Monica Emídio, relatada em reunião 

anterior, informou que conversou com o proprietário do estabelecimento e com o Sargento Guimarães, 

tendo o sargento informado que não houve proibição de realização de evento no local, apenas alertou para 

as demandas necessárias de acordo com a lei, pois, se ocorrer algum fato, e o proprietário será 

responsabilizado. O Presidente disse que conversou com o Sr. Nono o qual ficou de acertar a situação e 

conversar com o sargento e na prefeitura para o impedimento da rua quando ocorrer algum evento, então, 

não será necessário o envio de requerimento. Em seguida informou que em reunião anterior foi elaborado 

ofícios a todas as conselheiras tutelares que disputaram eleição recentemente, mas, optou por expedir ofício 

apenas às conselheiras vencedoras da eleição e a primeira suplente, disse que as demais são dignas de 

merecimento, porém, o ofício iria constrangê-las, pois, por mais que tenham tido votação, não foram eleitas, 

e a situação ficaria chata. Sobre possibilidade de agendamento de reunião com representantes da ADPM para 

esclarecimentos do projeto de alteração do PPA, o contador ficou de entrar em contato com a prefeita, tendo 

em vista custo de viajem e estadia cobrado pela visita da empresa, ficando o contador responsável por 

agendar o dia que o representante estivesse na cidade, ou outra data disponível, desta forma fica 

desmarcada a reunião do dia 14/10 às 180:00 horas. Finalizando o Presidente comunicou que já se encontra 

na Câmara a receita corrente liquida data base 31/08/15. Instalado o GRANDE EXPEDIENTE:O 
PRESIDENTEinformou ter visto a retroescavadeira trabalhando e pode observar que a mesma estava sem 

graxa, e que ao falar com o operador, soube que a graxa havia acabado. Tendo sidofeito requerimento ao 
encarregado de serviços gerais para que o estoque de graxa seja verificado, que não deixem faltar, 
pois, se as máquinas não forem engraxadas suas vidas úteis serão mais curtas. Caso necessário, seja 
solicitado apoio da prefeita para não deixarem os equipamentos sem graxa para não danificarem os 
mesmos, tendo em vista, o alto custo da manutenção.Participa do requerimento o vereador Ernane. 
Fez também requerimento ao executivo requerendo a relação de onde foram instalados os mata 
burros recebidos pelo município através da SETOP. Participa deste requerimento o vereador Gabriel 
Queiroz.Em seguida o VEREADOR ADENILSON QUEIROZ fez requerimento ao encarregado de serviços 
gerais em REGIME DE URGÊNCIA visando a reconstruçãodo segundo mata burro na estrada do Bairro 
Perobas, próximo da propriedade do Sr. Divino Ananinas, o qual está completamente quebrado, 
impossibilitando o tráfego pelo local, até porque foi construído um desvio, mas, devido altura está 
havendo dificuldade na passagem dos veículos.No uso da palavra o Presidente sugeriu fosse expedido 
requerimento do Plenário ao o executivo que entrasse em contato com a Votoratim para que a 
empresa cerque o restante de área que lhe pertence, retirando os mata burros e com a autorização 
do Sr. Divino, construir corredor, desta forma a prefeitura economiza com manutenções. Disse que 

seria mais favorável à prefeitura doar a madeira e arames para fazer a cerca, visando eliminar gastos e isso é 

interessante para o município. A sugestão foi acatada.Após foram feitos os seguintes ofícios do Plenário: 1 
– à Sra. Deide Lucia parabenizando-a, assim como, os demais colaboradores pela realização de festa 
das crianças; 2 – ao CRAS por realização de festa em comemoração ao dias das crianças; 3 –à 
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prefeitura parabenizando pela realização de festa do dias das crianças ocorrida no clube municipal; 
4 - à Sra. Carina Silva parabenizando pelo empenho nos ensaios e apresentações das crianças do 
grupo dos vicentinos; 5 – Aos professores da rede estadual e municipal de ensino parabenizando 
pelo dia dos professores, pois, a arte de educar não é fácil e estes profissionais desempenham e bem 
esta função. Continuando o vereador Adenilsonsolicitou a presença de representante da ADPM para 

discutirem os projetos do orçamento e PPA, visto que, em 2014, foi bastante discutido a questão dos valores, 

tendo os representantes dito que não daria tempo de modificar, pois, estava em cima da hora, porém, já se 

passou um ano e o valor continua alto, por isso a presença deles é importante para ver onde podem ser feitas 

as modificações. E se caso não puderem estar presentes, que então, compareça o contador da prefeitura para 

os devidos esclarecimentos. Em seguida disse que há alguns dias fez requerimento a secretaria de saúde de 

nº 159, solicitando informações dos horários e dias de atendimento do laboratório Nossa Senhora da 

Conceição que atende na policlínica municipal, em resposta a Sra. Edina disse que este atendimento é de 

vinte e quatro horas de acordo com contrato firmado, porém, há alguns dias certo cidadão fez os preparos 

necessários para a realização de exames, inclusive o jejum, e ao chegar na policlínica na segunda feira, foi 

informado de que seria apenas agendamento, pois, os exames são realizados apenas nas terças e quintas 

feiras. O vereador disse querer saber das informações corretas, pois, o fato ocorreu com idoso. Tendo o 

vereador feito requerimento a secretaria de saúde para que seja analisado o horário de 
funcionamento do laboratório, tendo em vista informações de que o funcionamento do mesmo é de 
vinte e quatro horas. Requer informações de qual horário realmente está sendo cumprido pelo 
mesmo.Participa deste requerimento o vereador Wilson Pereira. Após o VEREADOR WILSON 
PEREIRA comentou que em 2014 conversarame os valores do orçamento seriam baixados para um limite 

real para o município. Disse que não está vendo nenhuma diminuição, que os representantes da ADPM 

explicam, mas quem conhece a realidade do município são os vereadores, por isso, devem começar a baixar 

estes valores, até porque todos os vereadores combinaram em 2014 de baixar este percentual até chegarem 

num valor correto. Em aparte o Presidente questionou se já foram adquiridos os materiais esportivos para a 

CRIAFORT, o que já foi bastante discutido, respondido pelo vereador Wilson que este projeto começou há 

quase um ano, a única coisa que conseguiram até agora foram nove bolas, que existe verba depositada na 

conta do CMDCA e a escolinha está em dificuldade com a falta de materiais e não tem. Que todas as vezes que 

pergunta sempre é informado que estão chegando estes materiais, mas, nunca chega e se o problema é 

porque o treinador é o vereador, devem pensar que é as crianças que estão em treinamento, não esquecendo 

que educação, saúde e esporte, trabalham em conjunto. Relembrou que existem várias crianças cadastradas 

no CRAS e algumas fora dele, tendo em vista a idade das mesmas. Quanto a construção de mata burros, disse 

que ou a prefeitura atende todos neste sentido, ou então, não atende ninguém, pois, todos têm o mesmo 

direito.Em seguida o VEREADOR APARECIDO AMARAL fez requerimento ao executivo para 
informações da existência de lei que permite a construção de mata burro nas entradas de 
propriedades particulares. Dito pelo vereador que provavelmente não existe lei e que esta implantação é 

de responsabilidade do proprietário das terras e não do município. Que os moradores do bairro Chapadão 

estão cobrando que a prefeitura faça este serviço, inclusive existe mata burro quebrado, porém, o vereador 

não tem conhecimento da legalidade para esta construção. Fez também requerimento ao encarregado de 
serviços gerais visando o término da construção de mata burro próximo da propriedade do Sr. José 
Laércio, tendo em vista que o buraco já está aberto e não terminaram a obra. Quanto ao orçamento, 

disse ser de acordo com as palavras do colega Wilson, pois, até quando ficará com valores mentirosos? Após 

oVEREADOR ERNANE DIAS disse que concorda com as palavras do colega Wilson quanto ao orçamento, 

pois, já haviam discutido sobre a possível diminuição deste valor para 2016. Lembrado pelo Presidente que a 
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situação fica complicada porque, todos falam que a receita caiu, mas, na apresentação dos projetos a 

população observa que o valor não baixou, por isso, há questionamentos de onde os vereadores e a prefeita 

colocou o dinheiro. O vereador EVAIR PEREIRA questionou ao assessor jurídico se o repasse recebido por 

esta Casa é de acordo com a arrecadação do município, ou, com o previsto no orçamento, e ainda, se quando 

ocorre a redução da receita, há influencia no percentual da folha de pagamento, a qual já está muito alta, 

podendo ocasionar demissões dependendo do limite, por isso ao analisar o projeto devem tomar cuidado, 

porque as vezes abaixam demais o índice e terão problemas. Respondido que é de acordo com a arrecadação 

e que é feita manobra no orçamento justamente para que não ocorram demissões. Sugerido pelo vereador 

Wilson fossem feitas alterações gradativas. Dito pelo vereador Evair que devem tomar cuidado, pois, podem 

diminuir os valores, mas, a cada mês os servidores vão adquirindo vantagens e a folha vai aumentando. O 

vereador Evair disse ter ouvido que conforme previsto em lei, já foi inclusive comunicado a secretaria de 

saúde que para que o raio x continue funcionando será necessária contrataçãode profissional médico físico 

nuclear para assinar pelo funcionamento do aparelho e segundo informações este profissional não ganha 

menos que vinte mil reais. Disse que os profissionais que trabalham hoje no raio x, são preparados, usam os 

equipamentos necessários, mas, acredita que ficará mais difícil manter o aparelho de raio x na cidade, e que 

seria preferível pagar para fazer o exame em outra cidade. Em seguida questionou ao colega Wilson quem 

havia prometido os materiais esportivos a CRIAFORT, e se os pedidos dos mesmos, já passaram pelo setor de 

compras, respondido que foi o CMDCA, que existem várias críticas, que já estiveram no setor e foram 

informados que as bolas de futebol chegariam em poucos dias, por isso, não se preocuparam, mas, já tem 

algum tempo, e até hoje não chegaram. Informou que foi feito orçamento, mas que não deu certo e não sabe 

porque estas bolas não são adquiridas, porque a cotação já está pronta e a verba é específica. Enfatizado pelo 

Presidente que o presidente do CMDCA era outra pessoa e com a saída do mesmo, o Sr. Balduino assumiu o 

cargo e seriam tomadas providências para a compra das referidas bolas.O vereador Wilson disse que o Sr. 

Balduino esteve em São Paulo para uma conferência e que deu prazo aos alunos da escolinha para a 

aquisição destas bolas, mas, até o momento isso não aconteceu. Que quando vão jogar, estão pegando bolas 

emprestadas com o CRAS. Tendo o vereador Evair ficado responsável de entrar em contato com o Sr. 

Balduino para tentar resolver a situação. Dito pelo Presidente que o mesmo verificou o valor depositado 

para este fim e ainda existem em conta mais ou menos setenta e oito mil reais, para pagamento de 

instrutores, despesas dos projetos e aquisição de materiais. Dando continuidade o vereador Evair 

questionou ao Presidente se os representantes das igrejas procuram esta Casa, tendo em vista acordo em 

reunião anterior, respondido que não, e que os demais projetos das outras duas empresas não serão 

colocados em votação porque não foram liberados pelas comissões. Lembrando que foi protocolizado nesta 

data outro projeto visando beneficiar a APROFORT. Após o VEREADOR FERNANDO PEREIRA agradeceu a 

deus por esta reunião, cumprimentou os presentes e falou sobre comentários de que o PSF estaria sem 

médico, inclusive foi assunto da rádio vida de Passos. Que verificou a informação, tendo sido informado que 

no período de férias do profissional, se o município não conseguir outro médico para atuar, é legal que o PSF 

permaneça sem o profissional que exerce a função, tendo em vista que o município tem a policlínica. 

Informou que o Dr. Hernane, já não faz mais parte do quadro de funcionários da prefeitura onde ocupava o 

cargo de médico do PSF e que já está em atuação a Dra. Ana Cláudia, a qual é ótima profissional. Disse que 

houve cobrança e exigência quanto a carga horária do Dr. Hernane, eapós isso pediu demissão. O vereador 

Wilson sugeriu reduzir a carga horária de funcionamento do PSF, visto que nenhum médico cumpre o total 

de oito horas, e com isso, haverá redução no salário, mas, para isso devem adequar a estrutura 

administrativa. Quanto a construção de mata burros o vereador Fernando informou ter sido cobrado por 

moradores do bairro areias,tendo dito ao cidadão que o município não possui material para a construção, 
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eestá com dificuldade no deslocamento das máquinas.  Quanto a cessão de lote para a igreja assembleia de 

deus, disse que o pastor presidente visitou o local e analisando a questão financeira enfrentada pelo Brasil, 

entende não ser viável receber o terreno designado a igreja, até porque serão construídas fábricas, e a igreja 

poderá tirar a liberdade dos empregados. Segundo o pastor, é melhor não aprovar agora este projeto, que vai 

orar para o legislativo, executivo e todos os membros das igrejas que querem o terreno, e dentro de um mês 

dará a resposta a esta Casa, pois, aguarda resposta de deus, visto que está em oração para isso, do contrário, 

não vai querer o lote. O vereador disse que falou com o pastor e hoje não aprovaria o referido projeto. Após o 
VEREADOR GABRIEL QUEIROZquestionou se estão sendo feitas as arações para os produtores do 

município, respondido pelo vereador Fernando que o trator azul está fazendo este trabalho e que não sabe o 

número de horas para cada produtor.Sobre os mata burros o vereador Gabriel disse achar difícil o próprio 

sitiante construí-lo, pois, as vezes não tem condições de contratar máquina para limpeza do mesmo. 

Informado pelo vereador Fernando que não é contra a construção de mata burro desde que faça para todos.  

Em seguida oVEREADOR JURUBEL REIS comentou que toda profissão deve ser lembrada e homenageada e 

não podia ser diferente com os professores, por isso, a elaboração de ofício. Após foi feito requerimento do 
Plenário ao executivo para informações da forma utilizada para o pagamento de horas extras aos 
servidores da policlínica municipal, bem como, relação dos servidores que recebem insalubridade e 
os motivos deste recebimento.Dito pelo vereador Jurubel que estas informações irão ajudar na elaboração 

de resposta de questionamento da cidadã Leda Almeida, feito recentemente em reunião nesta Casa.Em 

seguida disse que foi informado por cidadão que onde estão sendo doados os lotes para o DI, existe área 

cercada, onde estão sendocolocados animais. Questionou se a prefeitura tem responsabilidade quanto a 

cerca feita no local, ou se são os usuários que cercaram pçr conta própria, respondido que a prefeitura tem 

responsabilidade por cerca que protege arvores plantadas pela Votorantim. O vereador Jurubel disse que foi 

questionado porque retiraram cidadão que colocava gado no local, mas, agora existem outros colocando 

animais neste espaço. Lembrado pelo vereador Evair que jamais a prefeita autorizaria colocar gado no 

referido local. O vereador Fernando enfatizou que o gado desde o ano passado atravessa de um lado para o 

outro. Antes de encerrar o Presidente informou que assim que obtiver resposta sobre reunião com o 

contador da prefeitura e representante da ADPM, irá entrar em contato com os demais vereadores.Não 

havendo mais assuntos a serem discutidos no grande expediente passou-se a ORDEMDO DIA com a seguinte 

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

convocapara terceira reunião ordinária do mês de outubro, a realizar-se no dia 19, às 19:00 horas.Nada mais 

a tratar foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que depois de verificada e aprovada 

será assinada pelos vereadores presentes.   


