ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, realizada às 19:00 horas do
dia 07, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas. Feita a
chamada estavam presentes todos os vereadores. Em seguida leu-se a ata anterior que foi aprovada
por unanimidade. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: DISTRIBUÍDAS cópia
de respostas de requerimentos, para os que desejassem solicitar a leitura; convite da AMEG para
assembleia geral ordinária, dia 16/04 às 08:30h em Capetinga. Solicitada pelo vereador Ernane
Moreira a leitura do ofício nº. 46/14 em resposta ao requerimento nº. 57/14. Instalado o GRANDE
EXPEDIENTE: O Presidente fez os seguintes requerimentos: 1- ao executivo requer seja fixado
adesivo indicativo de veículo escolar que faz a linha do bairro Caieiras. Tendo participado desta
autoria o vereador Márcio Andrade, requerendo ainda, sejam afixados estes adesivos nos demais
veículos lotados no setor de educação; 2- Requer limpeza dos matos nas calçadas da Rua Belo
Horizonte, em que os moradores reclamam do excesso de mato; 3 – Requer cascalhamento e
manutenção nos trechos críticos das estradas do bairro Alves/Perobas/praia do Val/Areias/Tebas e
todas as estradas que se fizer necessária esta manutenção, visto diversos buracos e excesso de poeira
que poderá piorar nas chuvas. Fizeram parte desta autoria os vereadores Márcio, Ernane e Gabriel; 4 –
Reitera requerimento nº 35/2014 quer requer cópia de processos licitatórios. Após o Presidente
perguntou se foram tomadas providências para eliminar o excesso de pombos no Centro Educacional
Municipal, respondido pelo vereador Fernando Pereira que a tela foi retirada de dentro para fora,
sendo informado que após isto os pombos não voltaram a entrar no local. O Presidente informou que
diversas crianças o teriam procurado e informado que o executivo não doará ovos de páscoa, como de
costume nas escolas municipais, e pediram ao mesmo apoio para esta doação ser feita pela Câmara, no
entanto, esclareceu que infelizmente o legislativo não pode fazer esta doação, por não ser permitido
por lei, ao final fez requerimento ao executivo, solicitando a veracidade desta informação, sendo
verídica seja reavaliada, visando doar ovos de páscoa aos alunos das escolas municipais, pois essa
iniciativa é tradição e todos ficam na expectativa. Comentou também sobre reunião com
representantes da empresa CISNE de discussão de mudança dos horários de ônibus visando atender as
necessidades da população. Falou que o que foi proposto pela empresa para os vereadores não parecia
justo, tendo os vereadores, optado por solicitar manter os horários praticados até resolver a situação,
informou ainda que a empresa teria quarenta e cinco dias para fazer programação, podendo ser
alterado posteriormente, assim sugeriu o agendamento de audiência pública para levar as questões
ao conhecimento da população. Explicou o vereador Ernane que a proposta da empresa prejudicaria
os funcionários que poderiam ser demitidos, e este foi o motivo de solicitarem que fosse mantido o
horário até ali praticado, para não piorar a situação. O vereador Márcio informou levantamento feito
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junto a SETOP apurando que infelizmente não havendo demanda de passageiros a linha poderia ser
cortada, que se a demanda continuasse em declínio a empresa poderia diminuir horários, que era
necessário ficar atentos ao pressionar a empresa na busca de melhorias, para não piorar a situação.
Que já havia sido sugerida a realização de audiência pública, entre vereadores, prefeita e população, e
que estas alterações se deram por falta de demanda e não por decisão de ninguém. Sugeriu fossem
convidados, representante da SETOP e do DER. Alertou que há também a possibilidade desta audiência
fortalecer a empresa CISNE na justificativa de falta de demanda fazerem mais cortes. Em aparte o
vereador Fernando justificou os motivos por não ter participado desta reunião frisando que havendo o
corte de mais um horário poderia haver interessados em colocar vam para este transporte, pois
mesmo a concessão pertencendo a Cisne, haveria os horários beneficiando a população. O vereador
Márcio disse que propuseram à empresa disponibilizar quatro horários semanais e um horário aos
finais de semana, porém não aceitaram e que para ele a verdadeira intenção seria de reduzir
funcionários, o que os motivou propor que mantivessem então o último horário praticado. Após os
vereadores Márcio, Gabriel, Fernando e Ernane requereram do executivo, continuidade da
operação tapa buracos, em especial nos trechos: da rua de acesso ao bairro Alves, próxima da
rotatória; Rua Oliveiro Oliveres de Oliveira e Rua Oraida de Melo. O vereador Fernando informou que
segundo a prefeita a operação seria iniciada dois dias posteriores, que a licitação já teria acontecido.
Por sugestão do vereador Márcio Andrade, O Plenário fez requerimento ao Executivo e à
Secretaria de Saúde solicitando seja criado programa de treinamento no atendimento de primeiros
socorros em urgência e emergência, e direcionado à equipe da Policlínica Municipal que ainda não
possua este tipo de treinamento. Considerando o acidente do cidadão Edvilson, visando que essas
situações deixem de acontecer por falta de treinamento, evitando a possibilidade de causar males
irreversíveis durante socorro. Continuando o vereador Márcio solicitou parecer jurídico dessa casa,
acerca da legalidade do edital do processo seletivo simplificado nº. 01/14 da prefeitura municipal. Em
seguida informou que a SETOP estaria contatando a prefeitura para assinatura de convênio de
destinação de mata burros, pontes e bueiro armco. Após o vereador Jurubel Reis agradeceu a
presença de todos e em nome de sua mãe, Srª. Vera agradeceu as manifestações de carinho e apoio dos
colegas vereadores, servidores e toda a população durante velório de seu pai. Após leu ofício da APAE
de Passos que autoriza o casal Rosalba Pereira e Amauri Neto, realizar ação beneficente em prol da
entidade no dia 25-04-14 às 19:300h, no Clube da Melhor Idade em Fortaleza de Minas, solicitando
também apoio de participação dos vereadores neste evento. Em seguida, novamente comentou sobre a
falta de reajuste ao menos do INPC e a defasagem nos salários dos servidores públicos municipais,
frisando que o sindicato da classe antes comparecia constantemente nas reuniões da Câmara cobrando
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providências, e que os servidores têm reclamado que isto não têm mais acontecido, ao final falou da
necessidade de se reunirem com representantes do sindicato para voltarem a debater este assunto.
Teceu alguns comentários a acerca do projeto de lei de uso e ocupação do solo e sobre sua importância
enfatizando que é preciso uma avaliação eficiente ao projeto para aprovação o mais breve possível
visando buscarem junto a FUNASA recursos para construção da estação de tratamento de esgoto.
Comentou também que com o vereador Márcio requereu os valores arrecadados e relação dos bens
leiloados pela prefeitura, e que teria sido informado apenas o valor arrecadado e não a relação dos
bens ao final fez requerimento solicitando relação dos bens móveis leiloados. Requereu também
informações sobre o vencimento de convênio com a COPASA, e se será enviado projeto de lei para
apreciação dos vereadores. O vereador Márcio Andrade fez parte desta autoria. Em seguida o vereador
Fernando agradeceu a Deus e após fez ofício ao prefeito de Pratápolis agradecendo pelo
empréstimo de ambulância para Fortaleza, em razão de que duas ambulâncias fundiram o motor
recentemente, tendo o vereador Evair feito parte desta autoria. Após com os vereadores Evair e
Ernane fez ofício aos deputados Cássio Soares e Renato Andrade solicitando que intercedessem
junto ao governo para recebimento de ambulâncias novas para Fortaleza de Minas. Em seguida
teceu comentários sobre interdição na estrada Brabina/Alto da Catuaí, que teria se dado em razão de
constantes furtos no local. Disse que esta estrada é muito utilizada assim com o vereador Evair oficiou
o proprietário da Fazenda Eufúzia para que retirasse o impedimento, e também ao Sargento da PM
para patrulhamento rural visando coibir estes furtos. Disse que o proprietário teria ficado de retirar o
cascalho, mas não foi possível, pois não conseguiram trocar lâmina de trator da propriedade. Ao final
os vereadores: Fernando, Márcio e Evair fizeram requerimento solicitando do encarregado das
estradas vicinais, Sr. Itamar, a destinação de máquina ao local para retirar o cascalho que
estava interditando a estrada. Após os vereadores Evair, Márcio, Jurubel, Fernando, Amaral e
Ernane fizeram requerimento solicitando que o valor arrecadado com o leilão seja utilizado na
compra de caminhão pipa para melhorar os trabalhos de manutenção nas estradas rurais. Em seguida
a título de informação o vereador Evair informou: Que segundo a prefeita, a operação tapa buracos
será feita em toda a cidade; que a empresa BERNA foi à vencedora da licitação; que o ônibus escolar do
bairro rural Areias, solicitado pelo presidente que fosse fixada faixa indicativa de veículo escolar,
estaria lotado no setor de esporte e cultura e que talvez por este motivo, não foi colocada esta faixa
para ser utilizado nos dois setores e o vereador Márcio disse que este ônibus estaria lotado no setor de
educação segundo listagem da prefeitura. Em seguida por pedido do vereador Amaral o vereador Evair
solicitou parecer jurídico acerca do art. 107 do Regimento Interno que dispõe sobre ajuda de custo a
vereador que reside em distrito longínquo, relatando que não para pernoitar como dispõe o artigo,
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mas a possibilidade de um auxílio, exemplificando que o vereador se desloca para a cidade por volta
das dezesseis horas e talvez precise de auxílio para a alimentação. Após os vereadores: Evair,
Fernando, Adenilson, Ernane e Amaral, fizeram ofício aos casais Luiz Correa e Virginia, e Josias
e Meire Viana, agradecendo e parabenizando-os pelo trabalho voluntário que desenvolvem em várias
entidades do município, desempenhando ações sociais. Após os vereadores Evair e Amaral fizeram
requerimento ao presidente solicitando a folha de pagamento dos vereadores do mês de março,
sendo autorizada esta retirada. Após o vereador Gabriel Queiroz cumprimentou a todos e falou da
criticidade dos trechos da estrada que leva a praia do Val, que vem causando dificuldades aos usuários.
Em seguida o vereador Wilson Pereira comentou sobre o requerimento feito na última reunião de
atendimento a paciente Sr. Dorinha. Justificou que foi informado que a servidora Juliana estava na
recepção, e que fez parte do requerimento, pois têm o dever de quando recebem reclamações solicitam
que sejam apuradas pelos setores, porém enfatizou a competência desta servidora que ele já
presenciou por diversas vezes até carregando maca, bem como os outros servidores do hospital que
demonstram competência. Em aparte o vereador Fernando disse que não que estivesse surpreso com
o nome da servidora Juliana constar na resposta, porém, parabenizou a atuação da mesma e dos
demais, enfatizando a importância de ser dado treinamento a todos os servidores inclusive os que
trabalham no prédio da prefeitura. E o vereador Ernane parabenizou a servidora Juliana pelas funções
que desempenha e esclareceu que foi quem trouxe a reclamação a debate por ser esta uma obrigação
dos vereadores quando recebem reclamações. Continuando o vereador Wilson Pereira informou que
quanto à questão do garoto Ader, disse que esteve em BH, levando outros dois garotos para avaliação,
e que na oportunidade foi definido pelos dirigentes do clube do Cruzeiro que o garoto Ader participará
dos treinamentos do clube, de dois em dois meses por uma semana. Informou também que garoto da
cidade de Itamogi que participou da seletiva em Fortaleza de Minas, foi aprovado no júnior do Cruzeiro
sub 17 e voltará em dezenove de abril. Após o vereador Ernane Moreira fez os seguintes
requerimentos: 1 – Requer seja desaterrado terreno de propriedade do cidadão conhecido como
Zequinha, filho da Sra. Aparecida Amadeu, visando possibilitar início de construção da base da casa. 2
– Requer seja cedido transporte ao bairro Caieiras aos jogadores que participarão de campeonato. Em
seguida o Plenário fez ofício ao Presidente da Câmara de Passos e ao vereador Nardão, em
solidariedade pelo falecimento da sogra do Presidente e do filho do vereador ocorridos recentemente.
No uso da palavra o Sr. Edvilson que narrou o seguinte: que sofreu acidente grave ao cair do telhado
em cima de um banco, que ligaram na policlínica municipal solicitando a ambulância informando que o
acidente era grave, sendo atendido rapidamente, que mesmo acidentado preocupou-se com o seu
deslocamento, pois temia haver comprometimento em seus movimentos posteriormente, pois sentia
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que a situação era grave, que inclusive sua mãe em um momento de desespero tentou levantá-lo,
porém, ele teria pedido a ela que não o movesse e ligasse no hospital. Disse que por estar sentindo uma
dor terrível virou-se, pois estava com abdome para cima e pediu às pessoas que estava ali para colocálo em um local plaino, e que estes o colocaram sobre uma cama. Porém quando a ambulância chegou
ao local havia apenas o motorista, que prontamente quis fazer o resgate, no entanto, ao tentar tirar à
maca da ambulância a mesma estava travada, e que precisaram arrastá-lo, em um trajeto cheio de
obstáculos, visto estar havendo uma obra no local, e que para piorar a situação eles não conseguiram
colocá-lo na ambulância de maneira correta, apenas até a metade de seu corpo, tendo ele mesmo que
se arrastar até conseguir se deitar na maca. Que ao chegar à policlínica foi retirado nas mesmas
situações em que foi colocado, e que após, foi posto em uma cadeira de rodas, mas por não conseguir
mover suas pernas não foi possível acomodar seus pés no suporte da cadeira e assim foi locomovido
até o consultório com as pernas sendo arrastadas, e gritava de dor. Que o médico ao ver a gravidade do
caso, solicitou que o mesmo fosse transferido a Santa Casa de Passos, e por mais uma vez ele foi
deslocado da mesma forma dolorosa, porém, desta vez o médico e a enfermeira colocaram colete
cervical e aplicaram via venal medicação para amenizar a dor. No entanto, ao chegar a Santa Casa,
disse que foi encaminhado imediatamente ao setor de urgência/emergência, e ao ser avaliado foi
encontrada agulha em seu braço. Que foram solicitados todos os exames, que após prontos foi
diagnosticado que dois ossos transversos da coluna cervical estavam trincados. Ao final o cidadão
elogiou a rapidez da equipe da policlínica, porém, disse que em sua opinião, no momento em que
foram acionados sabendo a gravidade da situação, deveriam ter mandado ao local do socorro ao
menos uma enfermeira; que a maca não deveria estar com problemas, pois evitaria o transtorno que
passou durante seu deslocamento; que deveriam tê-lo imobilizado de forma correta, colocando o
colete cervical, e que estando à maca travada na ambulância quando chegou à policlínica, deveriam ao
menos tê-lo movido com uma prancha até o consultório. E por fim falou da extrema importância de ser
criado um programa de treinamento a equipe que presta socorro médico de urgência/emergência. O
vereador Márcio relatou que não há como julgar a equipe se não foi dado treinamento necessário aos
mesmos, visto que conforme foi dito pelo cidadão a reclamação não é do atendimento e sim da falta de
treinamento e falou sobre a necessidade de haver manutenção periódica nos veículos. O vereador
Fernando disse que a solicitação de apoio aos deputados para conseguirem ambulâncias novas é
justificável em razão destas situações, visto o desgaste dos veículos daqui, e o vereador Jurubel falou
que é louvável a iniciativa do prefeito de Pratápolis em emprestar ambulância, porém a mesma é de
1988 e funciona perfeitamente comprovando que o caso debatido se deu por falta de manutenção dos
veículos daqui, e o vereador Fernando disse da necessidade dos chefes dos setores solicitar dos
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motoristas mais cuidados com os veículos. O vereador Evair se mostrou bastante indignado com a
situação relatando que já presenciou casos em outro município, em que socorrista respondeu por
lesão corporal gravíssima após socorro mal feito ter deixado paciente paraplégico; Que é preciso
treinamento imediato para o servidor saber diferenciar o envio de socorro em um acidente gravíssimo
com o de apenas uma consulta. Disse que esta situação é lamentável e inaceitável, que não tinha
conhecimento que havia sido desta forma; que os servidores que estavam ali queiram ou não, recebem
salários e têm que buscar se aperfeiçoar no trabalho para serem dignos do salário e do emprego; que
sua indignação se dá, independente de quem esteja no poder, pois saúde é prioridade em especial
neste caso em que foi informada à recepcionista a gravidade e ainda assim mandaram apenas o
motorista; que devem enviar requerimentos ao departamento de saúde e ao executivo um pouco mais
agressivo, não requerendo apenas seja dado treinamento e sim mais responsabilidade com a saúde do
povo fortalezense. Em aparte o vereador Jurubel discordou do vereador Evair quanto cobrar de
servidor que fez o atendimento, justificando que só pode haver cobrança ao servidor quando a ele é
dado treinamento para diferenciar uma situação de outra; relatou que o vereador Evair foi militar e
provavelmente já teve ter passado por situação parecida quando acionados para acidente em que
podiam perceber que aquela situação não era para eles e terem que acionar os que eram treinados
para aquilo, pois se o motorista fosse treinado teria percebido imediatamente que aquela situação que
não era para ele. O vereador Evair disse que desde que um servidor presta um concurso tem que ter
formação técnica ou superior e em seu ponto de vista está havendo uma morosidade por parte dos
servidores, que têm conhecimento de suas missões, pois quando era militar se não tivesse esse
conhecimento era punido, e que os servidores do departamento de saúde, desde o atendente até o
médico devem estar cientes do que fazer em local de trabalho e que não é o treinamento e sim a
faculdade que ele cursou e a obrigação que ele tem para com o serviço. Aparteado pelo vereador
Fernando que exemplificou o caso dos motoristas que não têm faculdade, respondeu que nestes casos
os mesmos têm que ter curso de primeiros socorros para ser motorista. O vereador Márcio disse que
concordava que servidores tem que ter responsabilidades, porém primeiro precisam ser treinados
para poderem ser cobrados e que não se recorda de já ter havido treinamento para emergência e
urgência no município, e que inclusive há guardas que fazem transporte como todos sabem, por falta
de motoristas. Finalizando o vereador Evair enfatizou que desde o momento que eles têm diploma,
têm a obrigação de saber trabalhar e que nem sempre a rapidez é acompanhada de eficiência, pois às
vezes é melhor retardar o atendimento e fazer o procedimento correto, e que neste caso o cidadão
poderia ter tido lesões graves; que deve haver cobrança de profissionalismo em cima do diploma que
possuem, e que essa cobrança tem que partir do executivo e do chefe do setor, pois de treinamento,
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muitas vezes eles nem participam; que o correto seria que a recepcionista obedecesse a uma escala de
comunicação, passando primeiro para o enfermeiro ou médico avaliar se há necessidade de
acompanharem determinado socorro ou se enviam apenas o motorista. Após intenso debate foi feito
requerimento à Diretoria do Departamento de Saúde solicitando participar de reunião no plenarinho
da Câmara para discutirem assuntos relacionados com o setor de saúde, no dia 14/04/14 as 18:00
horas. Antes de encerrar o grande expediente o vereador Evair fez requerimento ao Chefe dos
Transportes, requerendo informações da quantidade de pessoas que estavam no veículo da prefeitura
que pegou fogo há alguns dias, e os motivos que motivaram o uso deste veículo, bem como o destino
do mesmo. Não havendo mais assuntos para o grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA:
Discussão do Projeto de Lei que dispõe sobre uso e ocupação de solo. Definido após acordo do plenário
o agendamento de Audiência Pública em 16 de abril, as 18: 00h na sede da Câmara. Votação dos
requerimentos apresentados, aprovados por unanimidade. O Presidente convoca para segunda
reunião ordinária do mês de abril, a realizar-se no dia 14 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.
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