ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, realizada às dezenove horas do dia cinco na
Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas. Feita a chamada, estavam presentes
todos os vereadores. Após leu-se a ata da reunião anterior, aprovada por unanimidade. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE,
o Presidente informa que estão sobre as mesas as seguintes cópias: ofícios da promotoria comunicando a mudança de
promotor da comarca, e solicitando informações sobre prestações de contas do município; de denúncias recebidas através do
disque cidadão, e ainda, que já se encontra na Câmara o balancete da prefeitura do mês 06/2013. Sobre o agendamento de
reunião com o gerente da VM, informou que o mesmo encontrava-se de férias e que voltaria das mesmas nesta data. Em
seguida fez requerimento ao executivo requerendo manutenção do muro do campo tio veio localizado na Rua Alameda da
Saudade o qual foi demolido, pois, observou que o local se tornou um dos pontos para uso de drogas, visto terem fechados os
portões do parque de exposição que era usado anteriormente, informando que essa reforma não vai fazer parar o consumo,
mas diminuirá. O vereador Ernane Moreira informou que ele e o vereador Wilson, conversaram com a prefeita sobre o assunto
e que a mesma iria falar com o engenheiro da prefeitura para que fosse feito orçamento para início da obra. Após o Presidente
comentou sobre internação do cidadão Glenio, disse que procurou a policia e foi informado que já estariam encaminhando o
processo junto com o promotor, e que ao falar com mãe do jovem, a mesma relatou ter passado por entrevista com o
promotor. Disse ter tido informação de que o CMDCA disponibilizaria parte do pagamento referente a permanência do jovem
na clínica, assim como a Câmara e a prefeitura, e que apesar de não ter falado com os demais vereadores, assumiu o
compromisso de ajudar com parte desse pagamento, lembrando que o Sargento Ronaldo pediu que não comentassem o
assunto para que o jovem não descobrisse e viesse a fugir. Continuando relatou que tentou falar com a prefeita, mas não foi
possível e questionou se a prefeitura já comprou ônibus, tendo em vista fala de que o dinheiro arrecadado com leilão seria
para este fim. Os vereadores Fernando e Evair Pereira informaram que a licitação ocorrerá dia 09/08. Em seguida o vereador
Jurubel Reis questionou se o ônibus que está estacionado no alojamento é de propriedade da prefeitura, respondido pelo
vereador Evair que no local funciona uma oficina mecânica, e que o veículo está lá para concerto. Após o Presidente falou do
projeto música na praça, que todos queriam que voltasse, visando mais opção para a juventude do município, porém, estão
carentes de caixas e mesa de som e a Câmara possui esses equipamentos, por isso gostaria da opinião dos demais
vereadores assim como do assessor jurídico da Câmara, se poderia doar tais equipamentos até o final do ano quando termina
seu mandato, pois, não quer tirar nada que é da Câmara sendo que não foi o mesmo que ganhou. O vereador Fernando
Pereira lembrou que na gestão passada a Câmara fez doação de veículo para a prefeitura que o repassou ao conselho tutelar,
sugerindo que fosse feito o mesmo, tendo o Presidente dito que esta doação seria para o bem de todos. Falou sobre a
realização conjunta com a PM de campanha sobre álcool e volante, com a distribuição de panfletos, etc., visto a grande
quantidade de menores que usam álcool e drogas, e após dirigem, que isto é uma questão de consciência, e se a Câmara
pudesse fazer esta campanha, gostaria de contar com a colaboração dos demais vereadores. Em seguida o Presidente
questionou sobre ônibus da prefeitura que foi vendido e que a placa continua a mesma, respondido pelo vereador Evair que os
documentos foram transferidos, mas a placa continua a mesma, estando o veículo passivo de apreensão. Questionou ainda
sobre aparelhos de TV que vieram para o hospital em 2012, os quais são bloqueados, perguntando se esses aparelhos podem
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ser desbloqueados ou não, respondido pelo vereador Evair que esses aparelhos vêm com programa do governo, e transmitem
programas referentes à saúde. Complementando o vereador Jurubel Reis informou que o programa se chama Minas Mais, que
realmente vieram quatro televisores que não foram instalados por questões financeiras da prefeitura, e que as instalações
seriam no PSF, hospital, agendamento e farmácia, e que teve informações que com antena parabólica esses aparelhos
funcionam, tendo o Presidente dito que deveriam organizar para que fosse feita transmissão de parte dos programas da saúde
e o restante de outra programação. Sem mais para o pequeno expediente, instalou-se o GRANDE EXPEDIENTE: O vereador
Jurubel Reis comentou que conforme solicitado anteriormente, o parque de exposições foi trancado, e mesmo assim os
moradores próximos relatam que há pessoas entrando no local, e pediram para que fosse mantida uma luz acesa durante a
noite, tendo o vereador feito requerimento neste sentido. O vereador Márcio questionou uma vez que mesmo a luz acesa não
impedirá e sim chamará mais atenção e estimulará a entrada de pessoas no local, respondido que com a luz acesa dá para
reconhecer quem está dentro do mesmo. Após o vereador Jurubel lembrou que há alguns dias, a prefeita comentou da
possibilidade de voltar o transporte escolar assim que voltassem as aulas, porém, já se passaram as férias e o mesmo
observou que pelo menos do período matutino o veículo que está fazendo o transporte é o particular. Solicitou à prefeita que
analise a questão, pois, todos sabem da situação, porém, a prefeitura realizou leilão e houve o pagamento de multa ao
município. Pediu também fosse revista a questão do transporte escolar para Franca tendo em vista cada aluno estar pagando
quase R$ 500,00 pelo mesmo. Sobre as perguntas da comunidade citadas em denúncia recebida, disse que os vereadores
estão sim agindo, tanto que conversaram com o promotor e o juiz, além de terem tido reunião com o Comandante do 12º
Batalhão, o qual citou medidas que serão tomadas pela policia para que a segurança se mantenha em ordem. Lembrou que
conforme o Comandante, Fortaleza está bem se comparando com outras cidades da região, pois, os registros hoje estão
abaixo dos números da região, e embora entenda que seja difícil, a PM vai trabalhar com mais vigor em cima destes
problemas. Quanto aos demais questionamentos da denúncia, disse que alguns são graves, mas não são de competência do
legislativo. Explicou que o executivo não pode fazer tudo sem autorização do legislativo, pois, o que depende de autorização a
Câmara analisa e os vereadores votam ou não. Sobre a busca de recursos disse que ele e os demais vereadores têm buscado
os mesmos para o município e que não há nenhum vereador de olhos fechados. O vereador Ernane Moreira disse que
conseguiram diversos recursos para a cidade, mas, ainda está para chegar, e a população precisa esperar e quanto a
segurança pública, acha que os vereadores estão buscando solução, e que devem agir conforme a lei. Em seguida o vereador
Jurubel Reis falou de programa de governo que liberará mais de quatrocentos caminhões para grande parte dos municípios
mineiros, tendo o vereador Márcio informado que Fortaleza será contemplada. Após o vereador Gabriel Lourenço questionou
se a patrol já está fazendo a manutenção das estradas do município, respondido que sim, o vereador fez requerimento
solicitando manutenção das estradas do bairro Alves. Após o vereador Fernando Pereira justificou sua ausência na reunião
sobre segurança pública e questionou porque o executivo não foi convidado, pois, não é responsabilidade só dos vereadores,
mas também da administração. Respondido pelo Presidente que apesar de terem vindo algumas pessoas essa reunião não foi
para a população, e conforme orientação do promotor, foram enviados convites apenas para o Sargento Ronaldo, o
Comandante do Batalhão e o Delegado, e posteriormente será realizada audiência pública com a participação do povo. O
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vereador Fernando disse que a reunião ficou restrita e seria importante o convite ao executivo, pois, quando há reunião no
mesmo, a Câmara sempre é convidada, e que a PM está fazendo sua parte, apesar de certa hora não ter mais policia para
atendimento, tendo em vista a falta de efetivo, tendo o Presidente informado que tudo foi feito foi com orientação do promotor,
que não estão excluindo ninguém, e que se é para o bem da população não há problemas em fazer reunião só os vereadores
ou só a prefeita, pois, acontece também do executivo fazer reuniões sem a presença dos vereadores, informando ainda que,
atualmente há sim policiamento a noite toda. Com relação a busca de recursos, o vereador Fernando disse que todos os
vereadores estão correndo atrás, mas por enquanto está só no papel e isso deve ser informado a população. Em aparte o
vereador Márcio Andrade disse que em resposta a requerimento referente à máquinas do MDA, a prefeita relata que o
município será avisado quando for feita a distribuição. Disse que a prefeita não o entendeu, pois, não está preocupado em ser
avisado, mas sim de o município estar com os documentos em dia para pleitear. Após o vereador Fernando comentou que tem
cumprido com suas atribuições de vereador e não entende que o executivo esteja fazendo tudo sem autorização, e que como
vereador não permite isso, pois fiscaliza da maneira que pode inclusive na gestão passada, e não é porque está no mesmo
partido da administração que não está fiscalizando. Disse que não sabe quem fez as denúncias, mas entende que esta pessoa
está fazendo seu papel porque os vereadores tem que ser cobrados, uma vez que foi o povo que os elegeu. Com relação a
patrol disse que está correndo atrás e que teve informação de que a máquina estaria subindo do Chapadão para o alto da
Catuaí, e que nesta data recebeu denúncia de moradores que cederam o trator para transportar cascalho para jogar na
estrada, pois, em seguida a máquina iria, porém, não foi apesar de saber que a mesma está atendendo os outros bairros,
tendo feito ao final requerimento para a manutenção da estrada do alto da serra da Catuaí. Em seguida falou o vereador Evair
Pereira agradecendo e parabenizando a prefeita pelo retorno com o projeto musica na praça, assim como o Sr. Rogério que
conduziu muito bem o evento. Com relação às denúncias feitas através do disque cidadão, disse que acha muito covarde
porque a pessoa deveria assinar a mesma. Sobre compra de sítio particular pelo executivo, comentou que a cidade é pequena
e todos sabem que a Sra. Neli não tem sítio, mas se tivesse seria justo porque seu salário permitiria a compra, e ainda, que
juntando as economias da família daria para comprar um. Disse que o denunciante pode se preparar para fazer diversas
denúncias, porque ao longo dos quatro anos, juntando a renda da prefeita e do vereador poderão sim adquirir sítios. Quanto a
ter assinado para tirar detento da cadeia, disse que se tivesse condições para isso, tiraria o ex prefeito Jovani, e solicitou que
esse denunciante esteja presente na próxima reunião, e se apresente para que o vereador possa ter o prazer de levá-lo à
promotoria, e fazer provar essas denúncias. Pediu desculpas ao Presidente por ter se exaltado, justificando que são denúncias
assinadas pela comunidade, mas que acredita que não é isso que a comunidade pensa, porque todos conhecem a prefeita e a
pessoa da Sra. Neli, e sabem da honestidade da mesma, e por isso os dois estão prontos para provar essas denúncias. Em
seguida o vereador Ernane Moreira comentou que participou da conferência de assistência social realizada no dia 02/08 que
foi muito proveitosa, pois, obteve mais conhecimentos. Falou ainda sobre os cuidados que a população tem que ter com o
golpe do telefone, pois, aconteceu em Fortaleza. Após agradeceu ao deputado federal Renato Andrade por ter doado veículo
para a saúde, além de R$ 150.000,00, e quanto à segurança pública disse que todos os vereadores estão lutando visando
melhorar a situação, finalizando parabenizou o Presidente pelo apoio na internação do adolescente Glênio. O vereador
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Fernando Pereira esclareceu que conforme o referido deputado, esse valor seria colocado na emenda para o ano que vem.
Em seguida o vereador Márcio Andrade fez requerimento requerendo informações se serão realizadas arações no município.
Comentou ter recebido resposta de requerimento sobre cirurgias eletivas, não tendo ficado claro, e por isso irá procurar a
secretaria de saúde, pois, sempre foram feitas cirurgias custeadas pelo município, visando o fim da fila de espera, visto que
pelo SUS essas cirurgias são demoradas. Após convidou os demais vereadores para visitarem o novo promotor da comarca.
Continuando questionou ao Presidente se foram enviadas a esta Casa as portarias e decretos do executivo que não haviam
sido entregues, respondido que não, reiterou requerimento de envio de atos normativos assim que publicados, informando que
este seria o último requerimento expedido neste sentido, com pena de procurar medidas cabíveis para cumprimento dos
requeridos. Disse que não é de sua pessoa fazer ameaça, mas no inicio do ano oficiou a prefeita sobre existência de lei
municipal de envio dos atos normativos logo após serem publicados, tendo sido respondido que era da ética da mesma
cumprir todas as leis. Falou que não duvida disso e por isso elaborou requerimento solicitando sejam atualizados esses dados,
visando ainda não deixar esses documentos atrasados, pois, é uma maneira da Câmara ficar sabendo dos atos tomados pela
prefeitura. Após comentou sobre resposta de requerimento referente a falta de roupas de cama no hospital, a qual informa que
as mesmas já foram compradas e quanto à falta de medicamentos para curativos, recebeu resposta que não estão faltando,
apesar da informação de que estaria faltando tais medicamentos, ficando de verificar com o denunciante. Em seguida disse
que recebeu reclamações sobre atendimento do telefone de emergência 192 do hospital municipal, relatando a demora no
atendimento do mesmo, e se é emergência e estão ligando é porque estão precisando. Disse que o telefone de emergência
deve ser atendido imediatamente, porque todos sabem que no hospital a recepcionista trabalha 24 horas, além dos vigias, e
que atualmente a recepcionista tem que fazer as refeições em casa, mas nesse intervalo alguém tem que ficar na recepção,
além do que o correto e o mais seguro para a população é que o telefone de emergência funcione, ao final fez requerimento
solicitando informações se a linha nº 192 de emergência do hospital está funcionando. Requer ainda que na ausência da
recepcionista tenha outro atendente na recepção. Pediu cuidado na elaboração desse requerimento, esclarecendo que em
outro documento houve mal entendido, pois, não quis dizer que estava faltando alimentação para acompanhante e que isso é
para não ficar parecendo que o pessoal do hospital não está trabalhando, ou não está querendo atender. O Presidente disse
que também recebeu reclamação da linha do telefone, mas fez o teste e todos os telefones atenderam. Em seguida o vereador
Márcio Andrade fez requerimento ao executivo requerendo a continuação da operação tapa buracos, tendo em vista algumas
ruas ainda não terem passado por esta manutenção e estão em más condições. Após questionou ao assessor jurídico qual
seu entendimento quanto a transferência da folha de pagamento da prefeitura para a Caixa Econômica, se a mesma pode ser
feita por dispensa de licitação conforme foi feito, pois, em Itaú de Minas está sendo feita licitação para tal fim. Disse que
caberia licitação como se fosse um leilão, e com isso o município lucraria mais. Respondido que a lei 866 prevê algumas
formas de licitação e vários critérios devem ser analisados, mas, quando se faz dispensa de licitação, entende-se que não há
nenhum fornecedor a não ser determinada pessoa exclusiva que forneça àquele tipo de material para o município, e que
dentro da administração pública, a licitação tem como base conseguir o melhor para o município e a Caixa não é o único órgão
federal, instituição bancária do Estado, porque existe também o Banco do Brasil e se tivesse havido pregão o município teria
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beneficio maior, sendo esta a mesma situação do município hoje com o SAAE e a COPASA. Falou que deveriam solicitar cópia
do procedimento realizado pela prefeitura para análise de qual a justificativa para usar a Caixa Econômica Federal, pois,
entende que a licitação traria benefícios para a administração. O vereador Márcio comentou que foi informado da questão da
Caixa ser um banco governamental, mas entende que se fosse feita dispensa de licitação sem envolver o financeiro, a
prefeitura poderia escolher entre os dois bancos governamentais, mas a partir do momento que o mesmo está envolvido, está
vendendo, e quando isso ocorre, no caso da prefeitura deve vender para quem paga mais. O assessor comunicou ainda a
existência de informativo do TC para os municípios que diz que preferencialmente as prefeituras devem utilizar bancos
governamentais, visando não ter prejuízos para o município e servidores. O vereador Evair Pereira sugeriu expedir
requerimento para que esta Casa seja informada corretamente, tendo o vereador Márcio dito que isso é questão de
entendimento entre o Procurador e Assessor Jurídico, e que teve informação que em outros municípios precisaram de lei, mas
acha que isso é um ato administrativo e não há necessidade. Ao final fez requerimento ao executivo requerendo avaliação da
procuradoria jurídica do mesmo sobre a dispensa de licitação que foi feita, e ainda seja enviada a esta Casa cópia do
procedimento realizado apesar de achar que não está errado porque o advogado com certeza está embasado em algum
documento. O vereador Jurubel Reis informou que esteve na Caixa Econômica e o Sr. Francis, gerente do local, disse da
dificuldade que estão enfrentando para manter o bom funcionamento da lotérica para que os servidores recebam sem nenhum
transtorno, porém, precisam de espaço para implantar um caixa eletrônico. Tendo o vereador feito requerimento ao executivo
requerendo seja disponibilizado esse local visto que hoje nenhum comercio irá disponibilizar esse espaço por causa de risco
de furtos e explosão, já que a prefeitura possui salas e terrenos disponíveis para essa instalação, e vendeu a folha de
pagamento, com isso os servidores ficaram limitados. O vereador Márcio Andrade comentou que isso não é responsabilidade
da prefeitura, tendo o vereador Evair lembrado que apesar da mudança, o executivo deixou livre a escolha para cada servidor,
além da existência da portabilidade, já quanto a instalação do caixa eletrônico, o melhor seria se a Caixa construísse por conta
própria e em local isolado. Em seguida o vereador Márcio Andrade fez oficio parabenizando a prefeita pela atitude de buscar
recursos de verba do orçamento da União para o município através do deputado Renato Andrade. Após o vereador Wilson
Pereira lembrou fala em reunião anterior de ter se indignado de cidadão ter testemunhado a favor do Sr. Junio, porém, não
sabia que o vereador Evair havia feito isso também, e que inclusive comentou com alguns vereadores quem era essa pessoa,
a qual se mostrou muito indignada e brava, mas após recuperar seus pertences testemunhou a favor do cidadão. Disse que
não citou nomes porque não tinha certeza, mas não achou justa a atitude dessa pessoa porque não pensou nos demais que
não haviam recuperado seus pertences. Continuando pediu o apoio do CMDCA para a escolinha de futebol, e disse que hoje
trabalha com noventa crianças e que algumas têm necessidades as quais são conhecidas quando essas estão participando e
até já passaram por psicóloga, e em sua opinião o CMDCA ajudaria. Relatou que este é um trabalho de prevenção e não
pretensão política e que na reunião com o Comandante, foi dito que é melhor gastar o mínimo hoje tirando das ruas, do que
muito futuramente sem ter condições, e que devem abraçar essa causa agora, pois, os tempos mudaram e por mais confiança
que tenham, os pais não sabem o que o filho está fazendo. Antes de encerrar a reunião usou a tribuna a Sra. Meire Viana,
presidente do CMDCA que informou ter protocolizado na secretaria da Câmara, o diagnostico e formulação da política
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municipal de proteção integral das crianças e adolescentes de Fortaleza de Minas. Pediu aos vereadores que estudassem
esse documento, pois, foi bem elaborado principalmente pela técnica de apoio, Sra. Ana Paula. Falou do projeto pais e filhos
que já deveria ter sido iniciado, mas por diversas razões será iniciado agora em agosto e apresentou a equipe contratada para
desenvolvimento do mesmo informando que o executor será o CRAS e o CMDCA acompanhará. Relatou que há outros três
projetos em desenvolvimento e discorreu sobre uso de drogas licitas e ilícitas, informando que o CMDCA fez requerimento
para a volta do PROERD nas escolas. Falou que estão tendo dificuldade para colocar o projeto em prática por causa de
licitação, tendo o vereador Márcio informado os valores que necessitam ou não de processo licitatório. A Sra. Meire informou
que o problema é que a prestação de contas do CMDCA é feita pela prefeitura, e isso tem atrapalhado, e pediu apoio do
assessor jurídico da Câmara, visando organizar essa situação, o qual se disponibilizou e informou que o CMDCA funciona
como uma instituição própria que tem que prestar contas, mas se o valor for abaixo de R$8.000,00 não há necessidade de
licitação e o próprio conselho pode agir. O vereador Márcio Andrade sugeriu que o assessor jurídico entrasse em contato com
a ADPM que dá consultoria de contabilidade na prefeitura visando ajudar a dar andamento no projeto, tendo a sugestão sido
acatada. Quanto a criação de lei especifica para o combate as drogas, o vereador Jurubel Reis disse que para o projeto ser
aprovado, o executivo teria que enviá-lo à Câmara, e a Sra. Meire ficou de enviar a solicitação ao mesmo pedindo aos
vereadores que também façam essa solicitação à prefeita. Sobre a ajuda no pagamento da internação do adolescente Glenio,
a Sra. Meire informou que o CMDCA tem dinheiro de pagamentos de multas, e que espera que o Conselho possa ajudar. Não
havendo assuntos a serem discutidos no grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação dos
requerimentos apresentados nesta reunião, sendo aprovados. O Presidente convoca para a segunda reunião ordinária do mês
de agosto, a realizar-se no dia 12 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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