
ATA DA QUIQUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 06 DE 
AGOSTO DE 2018. 

Presidência do vereador Evair Messias Pereira.  

Às dezenove horas e vinte minutos, havendo número regimental, o Presidente declara 
aberta a reunião. Compareceram os vereadores Danilo Junior de Oliveira (PMDB), 
Denilson Augusto do Nascimento (PDT), Francisco Ronivaldo Rodrigues (PSL), 
Gabriel Lourenço de Queiroz (PMDB), Helio Justino dos Santos (PR), Márcio 
Domingues Andrade (PDT), Reginaldo Marques dos Santos (PMDB) e Welington dos 
Reis dos Santos (PMDB). Após foi aberto o PEQUENO EXPEDIENTE: O 
PRESIDENTE informou que estão sobre as mesas anexo do Projeto de Lei nº 13/18 " 
Que autoriza o poder executivo a firmar convênio com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial - SENAI, a fim de instituir o Projeto de Iniciação Profissional 
e dá outras providências". Informou também sobre o ofício nº 264/2018 que solicita o 
empréstimo do espaço da Câmara toda terça- feira, para realização do projeto cinema 
para todos ( da Administração dos bens patrimoniais. art.123 parágrafo 3º da Lei 
Orgânica - da Autorização pelo Presidente da Câmara). Informou de denúncia 
recebida por esta Casa, feita pela cidadã Raquel Francisca da Silva, a qual foi 
distribuída cópia a todos os vereadores. Comunico que já foi encaminhado ofício ao 
executivo solicitando sejam tomadas as providências necessárias, tendo em vista, a 
gravidade da denúncia e o fato de a mesma ter sido recebida após o encerramento 
das reuniões ordinárias do mês de julho. Informado pelo Presidente, sobre denúncia 
da cidadã Kenia Cristina. Comunicou que estão sobre as mesas cópias de respostas 
de ofícios e requerimentos. Comunicou ainda encontram - se expostos no mural da 
avisos da Câmara portarias e decretos do executivo. Não havendo mais assuntos 
para o pequeno expediente passou ao GRANDE EXPEDIENTE O PRESIDENTE, 
relatou que essa seria a primeira reunião ao vivo na rádio Difusora 87.9, e que foi uma 
concordância de todos os vereadores, relatou ainda que isso possibilitará as pessoas 
que as vezes não podem estar presente nas reunião na Câmara, podendo então ouvir 
em suas casas, e acompanhar de perto o trabalho de cada vereador. Após o 
Presidente comentou sobre ofício recebido do executivo solicitando o empréstimo do 
espaço da Câmara toda terça-feira, para realização do projeto cinema para todos. Em 
seguida questionou aos vereadores se todos eram de acordo com o empréstimo do 
espaço da Câmara, todos os vereadores foram de acordo. Após o Presidente fez 
ofício, que ficou do Plenário para o executivo, dizendo que o espaço da Câmara 
foi liberado todas as terça-feira para o cinema para todos. Em seguida o 
Presidente convida a Senhorita Raquel Francisca da Silva para subir até a tribuna. No 
uso da Palavra a Senhorita Raquel relatou que quando fez o relato da denúncia, ainda 
não tinha acontecido a morte de seu pai, mas, que no dia 25 seu pai veio a óbito. 
Relatou que foi um descaso muito grande, o jeito que a médica atendeu o seu pai, 
pois, ela chegou com seu pai idoso na Policlínica, onde a mesma teve que pedi para 
médica deixar seu pai ficar em observação, e teve que solicitar que a médica fizesse 
exames e nem assim foram realizados. Relatou que seu pai ficou em observação por 
quarenta minutos, e a médica nem foi fazer uma avaliação, mandou uma enfermeira ir 
para dar alta, sem ao menos fazer a avaliação, disse que médica apenas apalpou seu 
pai, onde  relatou que ele não tinha fraturado nada. Explicou que o resultado de tudo 
isso, foi que depois de dez dias o seu pai veio a óbito, afirmou ser um absurdo uma 
falta de respeito com a população de Fortaleza, pois, pelo menos uma saúde digna a 
população tinha que ter, visto que, a cidade não oferece muito meios, como emprego, 
estudo, mas, que pelo menos na saúde é o mínimo que a população merece. Relatou 
a Sra. Raquel que depois da queda de seu pai, a mesma procurou a Delegacia Civil 
para fazer um boletim de ocorrência, do fato ocorrido, e que também não foi atendida, 
explicou que a pessoa que lhe atendeu falou que ela precisava esperar um escrivão 



vir da cidade de Jacuí para conseguir fazer a denúncia, relatou que está esperando 
até o presente momento, e que já se passaram  mais de dez dias, e ainda o escrivão 
não veio. Questionou a denunciante a onde as pessoas vão para desse jeito, pois, se 
vai na Policlínica não é atendido, vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência  
também não e atendido, como será o fim da população desse modo que se encontra, 
pois, as pessoas deveriam ser mais bem assistido. Após o Presidente pergunta a 
Senhorita Raquel se ela tinha procurado a Polícia Militar para fazer a denuncia, 
respondido que não, que procurou apenas a Polícia Civil, onde está aguarda o 
escrivão. O Presidente disse que a Senhorita Raquel deveria procurar a Polícia 
Militar, onde irão fazer um relato do fato ocorrido, visto que, a Senhorita Raquel 
deveria falar, até mesmo as delegações que não conseguiu fazer na Polícia Civil por 
estar faltando um escrivão na cidade, visto que, a Polícia Militar poderá apontar uma 
solução. Em seguida a Senhorita Raquel disse que tinha até comentado com o 
vereador Marcio Andrade, que procurou a delegacia, mas, que precisa de uma senha, 
questionou do que está servido a delegacia de Fortaleza, pois, não está sendo 
atendido no momento necessário. Comentou o Presidente que os vereadores até já 
enviaram ofício para a secretária de segurança, solicitando que viesse um delegado 
para o município, é a resposta que os vereadores sempre recebe da secretária de 
segurança e que estão em falta, e com isso os processos de Fortaleza estão parados. 
O Presidente orientou a Senhorita Raquel  a procurar diretamente a promotoria. 
Informou ainda o Presidente que conversou com o prefeito do município onde o 
mesmo disse para que a Senhorita Raquel para estar pegando o prontuário na Santa 
Casa de Passos, para assim da procedimento no processo administrativo. Após a 
Senhorita Raquel, informou que ligou para a secretária de saúde, onde a mesma não 
sabia nem quem era a médica que atendeu o seu pai,  disse ainda que  acontecendo 
algo ao extremo desse modo e que  ninguém fica  responsável pelo caso ocorrido. No 
uso da palavra o Presidente disse que infelizmente teve que ocorrer uma morte para 
poder tomar uma atitude, informou que os vereadores já solicitou várias vezes para 
que esse procedimento não acontecer, de um médico não poder vir e manda outro 
médico, visto que, a secretária de saúde  poderia criar um sistema de fazer essa troca 
entre os profissionais que já trabalham no município e que tem um vínculo. Em 
seguida a Senhorita Raquel disse que nada vai  trazer o seu pai de volta e nem 
acabar com a dor que ela sente pela falta do pai, mas, quer que seja feita justiça, para 
que não acontece com outras pessoas. No uso da palavra o vereador Marcio Andrade 
disse achar uma dificuldade muito grande, visto que, os vereadores já solicitaram 
varias vezes para que isso não aconteça, disse que sabe que imprevisto existem mas, 
imprevisto tem que prevê-los pois, se tem sete médicos profissionais que são 
responsável pelos plantões, que contrate um médico de reserva para que na hora que 
um não poder vir que venha esse médico de reserva para suprir as necessidades da 
urgência. Disse ainda o vereador Marcio Andrade que se preciso fazer um 
requerimento para a contratação de um médico reserva, para que não venha um 
médico que não tenha vínculo com município. Dito pelo Presidente que é como a 
Senhorita Raquel disse, que ligou na administração do hospital, onde não sabiam 
nem  informar qual a médica que era que atendeu o seu pai, e que para que isso não 
aconteça mais tem que ter um médico contratado para vir quando o outro não poder 
vir, visto que , teve essa divergência e que alguém pagou com o própria vida. Após o 
vereador Denilson Augusto disse que neste casa da Senhorita Raquel tem que ver até 
que ponto e legal essa troca de médico sem contrato, disse que seria bom ver isso 
com assessor jurídico da Câmara, pois, se não for legal essa troca de médico essa 
médica nem poderia estar atendo. Disse ainda o vereador Denilson Augusto se for   
ilegal essa troca de médico que o executivo  tome uma atitude, que faça um processo 
seletivo para ter um médico reserva para suprir essas falhas. Após o Presidente disse 
que se for analisar que é a mesma coisa do motorista não poder vir trabalha e mandar 
outro no lugar para fazer o serviço. Disse ainda o Presidente que esta cansado de ver 



passar na televisão nos noticiários quantos médicos falsos que existes, disse que não 
esta falando que essa médica é falsa, mas, existem vários  médicos que compra 
diploma, visto que, e muito importante o executivo fazer uma analise de que médico 
vai vir atender no município. Relatou ainda o Presidente que a médica que tinha que 
cumprir o plantão e mandou essa médica Laís no lugar também tem que ser punida, 
pois, não e manda outra em seu lugar não, e sim comunicar a administração da 
saúde, que não poderia chegar no horário, e assim a administração tomar uma 
providência. Após o vereador Reginaldo Marques disse que conversou com a 
Senhorita Raquel, onde a  mesma informou que a médica que estava escalada para o 
plantão chegou uma hora da tarde, e com isso o vereador entende que  esse horário 
não é de troca de plantão, visto que, a médica que chegou uma hora da tarde e a que 
estava escalada para aquele dia, disse que tem ver certinho, pois, e  como o vereador 
Denilson Augusto falou se e legal essa troca de médico, pois, acredita que da mesma 
maneira que não pode ser trocado um funcionário pelo outro , visto que, a parte de 
saúde e mais criteriosa ainda é a que menos deveria ser trocada, de aceita outro 
profissional, pois,  o médico que vem no lugar do outro, está ali fazendo um favor ele 
não vai atender corretamente do jeito que o médico que tem contrato com município 
ira atender, pois, não tem vínculo com o município, mas, tem muitos profissionais que 
são diferente, que tem amor pelo o que faz. Relatou ainda o vereador Reginaldo 
Marques que e a segunda denúncia, visto que a primeira foi o que aconteceu com o 
Sr. João Ratão e a segunda foi com o pai da Senhorita Raquel, relatou que não está 
querendo pega no pé de ninguém , mas, tem que apura os fatos sim e o erro tem que 
se punido para que sirva de exemplo, pois, é a segunda fez que acontece no 
município. Em seguida o vereador Marcio Andrade disse que por varias reunião nesta 
Câmara, foi falado com a diretora de saúde, justamente essa questão, acredita o 
vereador que o que mais o deixa triste e que quando se tem um acidente de um 
queda, o mais lógico e  óbvio e que principalmente alguém idoso e de algum tipo de 
fratura de lesão igual o fato acontecido com o pai da Raquel. Relatou ainda o 
vereador Marcio Andrade e que tem raio-x na policlínica e foi contratou mais um 
servidor para trabalhar nessa área, então o porque não fazer um raio x para saber 
como o paciente estava, e todos sabem que se alguém te procura para fazer algo, e 
não e do seu alcance você simplesmente vai destinar essa pessoa para quem pode 
fazer, visto que, como a Senhorita Raquel disse, que a médica que chegou o tratou 
bem e resolveu o problema dando andamento, isso e porque essa médica já está 
dentro da cultura do município que e encaminhar os pacientes para a Santa Casa de 
Passos, disse ainda que o prefeito tem a obrigação e a necessidade de rever essa 
situação e se preciso for criar um cargo nessa Câmara para que seja contratado um 
médico para que atenda estas questões. Após o Presidente fez um requerimento 
que ficou do plenário  ao executivo requerendo informações da relação jurídica 
que a médica, Sra. Laís Tomé Santos, possui com o município de Fortaleza de 
Minas, requerendo os motivos do porque a médica atendeu o Sr. Lazaro 
Francisco da Silva, e de estar prestando serviços na Policlínica Municipal no dia 
ocorrido com o mesmo, uma vez que o plantão do referido dia era de outra 
profissional que faz parte do quadro clínico da policlínica. Em seguida o vereador 
Helio Justino disse que acredita que no seu ponto de vista dentro de um hospital, ou 
dentro de uma sala de aula, e que desde de quando um funcionário entra para 
trabalhar em um dos dois serviços ele tem que ter mais responsabilidade no trabalho 
dele, ou se não ele desiste para dar vaga para outro, visto que, ninguém vai a um 
hospital para brincar, e que falta responsabilidade da referida médica que atendeu o 
par da Senhorita Raquel. Após o vereador Helio Justino solicitou ao prefeito para 
estar sempre passando na Policlínica para analisar como está, visto que, tem guarda 
trocando dias com motoristas , ficando apenas um motorista. Em seguida o vereador 
Gabriel Lourenço disse que se o pai da Senhorita Raquel tivesse  sido atendido com 
mais rapidez seria mais fácil de solucionar o problema. Disse ainda o vereador 



Gabriel Lourenço, que a Câmara vai tomar as medidas cabíveis, para que não tenha 
outros fatos dessa natureza. No uso da palavra o vereador Francisco Ronivaldo disse 
que é lamentável essa situação da Senhorita Raquel, afirmou que as pessoas para 
trabalhar na área de saúde ou em qualquer área não pode ser apenas um profissional 
tem que ter amor naquilo que faz e ter que ter muita responsabilidade, principalmente 
na área da saúde visto que, um erro e inevitável. Acredita o vereador Francisco 
Ronivaldo que tem que repartir as responsabilidades do fato ocorrido com a médica 
que não compareceu no plantão, mesmo ela chegando depois e atendendo o pai da 
Senhorita Raquel  bem, porém, será que a médica tem justificativa o porque ela 
mandou outra médica em seu lugar, pois, a partir do momento que o vereador não 
poder vir em uma reunião ele tem que ter uma justificativa, se a médica não pode 
chegar no horário correto, também tem que ter uma justificativa. Acredita o vereador 
Francisco Ronivaldo que a secretária de saúde tem que estar a par de tudo, e que 
não poderia acontecer uma morte para regularizar, principalmente na área de saúde, 
onde os servidores tem que trata os pacientes muito bem, visto que ninguém está ali 
para brincar. Disse ainda o vereador Francisco Ronivaldo que a médica que atendeu 
o pai da Senhorita Raquel na hora de se profissionalizar não poderia pensa só no 
tanto que iria ganhar, ou se formar porque os pais quiseram, e sim ter pensado em 
formar porque ama a profissão. Em seguida o vereador Danilo Oliveira disse que teve 
a oportunidade de conversa com a Senhorita Raquel, onde relatou que a mesma 
colocou a par do fato ocorrido, relatou ainda que após fica a par do fato ocorrido, 
conversou com a secretária de saúde onde a secretária prometeu tomar as 
providências cabíveis, disse ainda que concorda com as palavras da Senhorita 
Raquel na questão do atendimento tardio, mas, tem certeza que nessa dificuldade no 
encaminhamento, infelizmente agravou a situação do Sr. Lázaro, disse com profundo 
pesar, e deu seus sentimentos a Senhorita Raquel e toda a sua família pela morte de 
seu pai, se colocou a disposição e crê que todos os vereadores desta Casa estarão 
acompanhando o caso. Disse ainda o vereador Danilo Oliveira que todos os servidor 
públicos  tem o dever de tratar com civilidade e com respeito os cidadão que  
procuram por atendimento, visto que são os patrões uma vez que os servidores 
recebe dinheiro público, e que o código de ética do conselho regional em medicina 
também impõe ao médico além desse dever como servidor também de tratar o ser 
humano com respeito, e o que essa médica não fez, visto que, ficou muito 
caracterizado na fala da mesma, que disse a Senhorita Raquel, que se achava difícil 
observar o paciente em casa, então poderia deixá-lo em observação na Policlínica, 
visto que foi uma fala infeliz dessa médica, pois, todos sabem e quem conhece a 
Senhorita Raquel e sua família, sabem o carinho e o zelo que a mesma tinha com o 
seu pai, disse ainda que infelizmente a punição desta médica não ira trazer seu pai de 
volta, mas, ira contribuir para que a população de Fortaleza tenha um melhor 
atendimento, relatou que todas as vezes que foi na policlínica foi recebido com muito 
carinho, e que gostaria de aproveita para elogiar o setor de enfermagem, que sempre 
o recebe com carinho. Após o Presente disse que como o vereador Danilo Oliveira 
colocou, que os vereadores estarão empenhados em saber o resultado, reforço ainda 
uma vez que a mesma deveria procurar o ministério público, visto que o ministério 
público esta para atender os anseios da população, agradeceu a presença da 
Senhorita Raquel, e disse que a mesma pode contar com os vereadores. Após o 
Presidente solicitou ofício que ficou de autoria do  plenário  ao sargento Nairzo 
Dos Santos, que foi transferido para reserva recentemente, onde o mesmo 
prestou serviço no município por muitos anos, parabenizando pelos relevantes 
serviços prestados. E que tenha felicidades nessa nova etapa de sua vida. Em 
seguida o Presidente fez requerimento ao executivo, com participação do 
vereador Danilo Junior De Oliveira, Requer que o executivo volte a fornecer pão 
com manteiga e o café com leite, para todos os setores. Requer ainda que 
alimentação servida aos pacientes da Policlínica Municipal seja revisada, e se 



possível seja servida alimentação com mais sustância aos pacientes que 
estiverem liberados para tal. Por sugestão do vereador Danilo Junior De 
Oliveira, requer também, seja verificada a possibilidade de ser servida 
alimentação aos acompanhantes dos pacientes que for necessários 
permanecerem na Policlínica, pois, muitas das vezes passam as noites no local 
e necessitam de alimentação reforçada. Após o Presidente fez requerimento ao 
executivo, com participação do vereador Welington Dos Santos, requerendo a 
construção de quebra molas próximo a chácara do Sr. Luiz do Prado, na estrada 
Fortaleza/ Jacuí, tento em vista a alta velocidade que os veículos trafegam pelo 
local, desta forma irá diminuir riscos de graves acidentes, visto que a referida 
estrada dá acesso a várias entradas para diversas propriedades. Em seguida o 
Presidente comentou sobre denuncia recebida pela cidadã Kenia Cristina, 
denunciando o Sr. Itamar Francisco Neto, relatou que a denuncia ficou confusa, visto 
que ela quer denunciar que o Sr. Itamar Francisco Neto assinava os pontos do Sr. 
Marcos Germano e que o mesmo não prestava esses serviços, disse que acredita 
que é a justiça que ira avaliar esse caso se o mesmo prestou ou não esses serviços. 
Perguntou para os demais vereadores se eles achavam que tinha que enviar um 
ofício solicitando informações sobre a referida denúncia. No uso da palavra o 
vereador Marcio Andrade disse que como a denúncia ficou conturbada e sendo uma 
denúncia que tem nome, sugeriu que as servidoras da câmara entrasse em contato 
com a Sra. Kenia Cristina e marcasse em um momento oportuno quando o assessor 
jurídico da Câmara estiver, para que a mesma esclareça essa denúncia, para 
sabemos o que ela realmente quer dizer. O Presidente acatou a sugestão do vereador 
Marcio Andrade. Após o vereador Reginaldo Marques, disse que e como o colega 
Marcio Andrade sugeriu para pedir  esclarecimentos, tendo em vista, que no prazo de 
vinte dias foi feita duas denuncia, pela mesma pessoa, e com isso tem que avaliar 
para que os vereadores não sejam usados em benefício próprio, pois, está 
transparecendo muito claro isso, visto que a Sra. Kenia Cristina fez a primeira 
denuncia, esclareceu para a mesma que o problema não era do CRAS e sim da juíza, 
e agora veio com outra denúncia, e que quem vai esclarecer para a mesma é a 
justiça. Dito pelo vereador Reginaldo Marques que a mesma tem que esclarecer está 
denúncia, visto que, os vereadores estão aqui para ir para o lado certo. Ainda com o 
palavra o vereador deu exemplo da Senhorita Raquel, que fez a denúncia e trouxe 
todos os pontos com vírgula, letras e fundamentos. Em seguida fez uso da palavra O 
VEREADOR DENILSON AUGUSTO NASCIMENTO, disse que espera que seja 
aproveitoso essa transmissão ao vivo da rádio  Difusora FM 87.9, onde a população 
poderá ficar atenta ao trabalho de cada vereador e também do prefeito municipal e 
que espera que de tudo certo, para que os vereadores possam levar cada vez mais 
informações para população. Em seguida o vereador se justificou pela sua ausência 
na última reunião ordinária do mês de julho, relatou que teve problemas no seu 
serviço, onde atrasou e não conseguiu comparecer na reunião. O Presidente relatou 
que foi aceita a justificativa, e que  todos os vereadores  estão de acordo. Após o 
vereador Denilson Augusto comentou sobre a denúncia da Senhorita Raquel, 
questionou como que vai ficar, se vão fazer um requerimento para o prefeito pedindo 
para que tome providência em questão desta troca de médico. O Presidente disse 
que se os vereadores concordarem de está criando uma comissão da saúde para 
acompanhar de perto todo esse tramite, e com isso essa comissão tem o poder de 
oficializar, e na medida vai cobrando do executivo,  para saber do andamento para 
que isso não caia no esquecimento. No uso da palavra o vereador Denilson Augusto 
pergunta para o assessor jurídico da câmara, qual seria a penalidade, visto que, a 
prefeitura ira apurar os fatos, como no caso a médica não e contratada veio substituir 
outra médica, qual a penalidade que o executivo poderá dar para essa médica, 
respondido que juridicamente o município poderá fica impossibilitado de dar alguma 
punição, mas, a médica poderá ser denunciada pelo conselho de medicina, visto que 



a médica faz um juramento para assumir está profissão, explicou ainda o assessor 
jurídico da Câmara que a médica poderá responder por crime no ministério público, 
pois, são atos criminosos. Relatou ainda que os procedimentos administrativos vão 
ajudar na apuração dos fatos nessa investigação criminal como na justiça e no 
conselho regional de medicina. Em seguida o vereador Denilson Augusto disse que 
seria importante mesmo, a comissão de saúde acompanhar o caso. Disse o vereador 
Denilson Augusto para Senhorita Raquel, que como o Presidente disse seria 
importante procurar o ministério público, até mesmo porque não conseguiu registrar 
na delegacia Civil, por não ter delegado, e com isso seria mais fácil conseguir a 
documentação. Após o vereador Denilson Augusto questionou com o Presidente 
sobre Projeto nº 13/2018, se vai ficar com as comissões, visto que, o projeto  acabou 
de chegar nesta Casa, onde os vereadores irão analisar, pois, é uma verba destinada 
para os cursos do SENAI, respondido que sim, e que na próxima reunião coloca em 
votação com urgência. Enfatizou o vereador Denilson Augusto, que os vereadores já 
fizeram vários ofícios solicitando um delegado fixo para o município, mas, não foram 
atendidos, deu a idéia dos vereadores simplificar e solicitar que esse delegado vem 
uma vez na semana ou de quinze e quinze dias para atender melhor a população, 
para não ficar totalmente desleixado com a parte da Polícia Civil. Após o Presidente 
disse que seria interessante saber qual foi o último atendimento de um delegado no 
município, visto que, a historia da Senhorita Raquel que faz dias que está aguardando 
para ser atendida, e se for possível vir de quinze e quinze dias para que resolva os 
problemas que tem no município, disse ainda que pode citar até o caso da Senhoria 
Raquel, que é um caso grave, onde não conseguiu fazer registro do fato ocorrido.  Em 
seguida o vereador Reginaldo Marques disse que a delegacia respondeu a Senhoria 
Raquel, que está sem escrivão que é abaixo do delegado. Dito pelo vereador 
Denilson Augusto que diante desses fatos poderia pedir ajuda a um deputado que 
possa intervir na secretária de segurança, para enviar um delegado para o município. 
Sugerido pelo Presidente fazer um ofício para o delegado regional, para que o 
mesmo possa enviar um delegado uma vez por semana, ou de quinze em quinze 
dias, onde a idéia foi acatada pelo vereador Denilson Augusto. Após o vereador 
Denilson Augusto disse que  prefere não opinar sobre a denuncia recebida da cidadã 
Kenia Cristina, visto que, a mesma não veio a está Casa esclarecer melhor, pois, a 
denuncia ficou obscura, a partir do momento que ela vir na Câmara esclarecer para o 
assessor jurídico da Câmara, para assim os vereadores poder se posicionar e dar 
uma resposta a mesma. Após comentou sobre a resposta do requerimento ao estádio 
Beira Rio, questionou aos colegas vereadores que foram até o estádio se foi tomado 
alguma providência, respondido pelo vereador Marcio Andrade que foi colocando 
alguns pau no gramado na beira do alambrado firmando a tela, porém, a tela está 
destruída, visto que, é aonde corre risco de uma criança machucar. Dito pelo 
Presidente que é um absurdo a resposta dada pelo executivo, que respondeu que ira 
aguarda acabar o campeonato, para assim fazer as manutenções necessárias. O 
vereador Marcio Andrade enfatizou que o perigo é agora que está acontecendo  o 
campeonato. No uso da palavra o vereador Denilson Augusto disse que foi por esse 
motivo que o mesmo levantou esta questão, visto a movimentação de pessoas no 
local, Após solicitou reiterar o requerimento n° 142/2018, e que o requerimento 
está sendo reiterado, tendo em vista, que o campeonato está sendo realizado, e 
há grande movimentação de pessoas no local, e com a manutenção sendo 
realizada serão amenizados os riscos. Após O VEREADOR MÁRCIO 
DOMINGUES ANDRADE, parabenizou o Presidente pela atitude de colocar as 
reuniões ao vivo na Radio Difusora FM 87.9, visto que, e importante a população 
saber realmente o trabalho de cada vereador, relatou que o ano passo fez um termo 
de parceria  de colaboração com a Rádio colocando os resultados das reuniões, e 
que esse ano foi acrescentado mais esse trabalho. Após relatou que em conversa 
com o prefeito, observaram uma oportunidade para ajudar os servidores municipais 



ativos e também os inativos. Relatou que discutiram sobre a possibilidade de 
incorporar o auxílio alimentação no salário base dos referidos servidores, pois, desta 
forma os mesmos poderão receber qüinqüênios, e os aposentados também terão este 
reajuste no salário. Disse que o executivo municipal mostrou interesse nesta 
modificação, e ainda, visando melhorar as condições dos servidores públicos 
municipais. Fez requerimento ao executivo requerendo sejam feitos os esforços 
necessários para que o valor do auxílio alimentação atualmente paga aos 
servidores municipais, seja incorporado no salário base os referidos servidores, 
tanto aos ativos, quanto aos inativos. Enfatizado pelo vereador que não está 
solicitando o corte do auxílio alimentação dos servidores, e sim, que o valor do 
mesmo seja incorporado em seus salários base para que os servidores, e sim que o 
valor do mesmo seja incorporado em seus salários base para que os servidores ativos 
e inativos tenham melhor benefício, visto que o auxílio alimentação atualmente não 
inside em nenhuma vantagem aos mesmos. Fez requerimento a senhora Edina 
Aparecida de Andrade Gonçalves, Enfermeira Chefe, do PSF Ponciana Gomes 
De Oliveira, requerendo sejam encaminhadas a está Casa de Leis, informações 
referentes as metas de vacinação do município de Fortaleza de Minas, 
requerendo ainda se as referidas metas foram alcançadas, e se necessário for, 
seja realizada campanha de vacinação no município visando alcançar o máximo 
possível da meta estipulada, tendo em vista que o Brasil passa por uma déficit 
de vacinação, pois, a população não procura os Postos para se vacinar. Fez 
requerimento a senhora Edina Aparecida De Andrade Gonçalves, enfermeira 
Chefe do PSF Ponciana Gomes de Oliveira, requerendo que em parceria com a 
diretora do departamento de saúde, Sra. Monica Emídio da Silva, para que fosse 
elaborado projeto no sentido de aprimorar os atendimentos de fisioterapia no 
município, requerendo ainda seja encaminhada a esta Casa relação de 
equipamentos que o referido setor necessita, para que os vereadores possam 
na medida do possível tentar buscar recursos financeiros no sentido de melhor 
os atendimentos aos pacientes de Fortaleza de Minas, tendo em vista, casos de 
alguns pacientes que necessitam ir até a cidade de Passos para fazer 
fisioterapia, pois, no município não há os equipamentos dos quais mesmos 
necessitam. Após fez ofício, que ficou do Plenário ao senhor Jeferson Carvalho 
de Almeida, dando boas vinda por retornar as sua origens e parabenizar por ter 
assumido recentemente a gerência do Banco Bradesco de Fortaleza de Minas. 
Em seguida parabenizou o Presidente por ter dado continuidade ao Projeto do Corpo 
de bombeiro. Comentou sobre o Projeto nº 12/2018 " Que Dispõe sobre a contratação 
de servidor por tempo determinado, relatou que o prefeito informou que não ira retirar, 
relatou ainda sobre uma proposta de emenda e se possível na próxima reunião 
colocar em votação, tendo em vista, pro pois aos vereadores chegarem uns quinze 
minutos mais sedo para discutir sobre a referida emenda para assim colocar em 
votação. Fez requerimento ao executivo e ao Ernane Moreira Dias/ diretor do 
departamento de esportes e vice-prefeito do   município de Fortaleza de Minas, 
com participação do vereador Helio Justino Dos Santos, requerendo sejam 
feitos esforços necessários e sejam adquiridos os materiais esportivos 
necessários visando atender aos atletas que praticam esportes no Poliesportivo 
Municipal, tendo em vista, diversas solicitações da população Fortalezense que 
pratica esportes, e relatam a falta dos referidos materiais. Após comentou sobre a 
resposta do executivo a respeito das cirurgias eletivas, visto que, e uma emenda 
impositiva dos nove vereadores os quais colocaram no valor do orçamento no valor 
de noventa e cinco mil reais, para o executivo realizar as cirurgias eletivas, informou 
que  foi gasto trinta e dois mil reais com as cirurgias eletivas. Fez requerimento ao 
executivo, com participação deste Presidente, solicitado fossem tomadas 
providências e fosse realizada a manutenção necessária nas piscinas do Clube 
Municipal, tendo em vista, a proximidade do verão o que possibilitará o uso das 



referidas piscinas por diversas pessoas que procuram por lazer e diversão, 
visto que até o momento não há informações de que a referida manutenção foi 
realizada e que as piscinas continuam com problemas, entupidas, visto que, 
máquinas já foram no local não consegue desobstruir, onde as mesma se 
encontra sem água. Em seguida comentou sobre recurso vindo do Governo Federal 
sobre recurso no valor de cem mil reais vindo do Governo Federal para um consórcio 
de saúde de São Sebastião do Paraíso, lembrou aos vereadores que, para o 
município de Fortaleza de Minas fizesse parte do referido consórcio, foi necessário a 
aprovação de lei municipal que autoriza a participação e automaticamente, traria o 
recurso de cem mil reais em cirurgias para Fortaleza de Minas em benefício da 
população, porém, até a presente data não foi firmada o contrato do consórcio acima 
citado, mesmo os vereadores tendo feito sua parte e aprovado a lei que permitia tal 
parceria. Relatou que por ser período eleitoral, pode ser que as cirurgias sejam 
liberadas após as eleições, porém, o correto seria deixar assinado/ firmado o contrato 
para que depois das eleições o município possa receber o recurso e iniciar as 
realizações destas cirurgias, atendendo assim, diversos cidadãos que necessitam e 
não têm condições de custear as mesmas. Fez requerimento ao executivo que ficou 
do Plenário requerendo em REGIME DE URGÊNCIA, sejam tomadas as providências 
necessárias e seja celebrado contrato/ convênio com consórcio de saúde de São 
Sebastião do Paraíso, com base na Lei Municipal nº 1130/2018, visando atender as 
necessidades da população fortalezense. Após O VEREADOR HELIO JUSTINO DOS 
SANTOS, comentou que no casa da Senhorita Raquel, e que deis de quando um 
funcionário vem para atender, ele tem que ter responsabilidade com o serviço, disse 
ser funcionário e se ele não tivesse responsabilidade com seu emprego ele iria fazer o 
que. Disse que ninguém vai no hospital para brincar, pois, tem que ter 
responsabilidade visto que, lida com vidas. Fez requerimento ao senhor Ronaldo 
Horta Leão, Chefe do Setor de Máquinas de Desenvolvimento Rural Do 
Município, com participação deste Presidente, requerendo três caminhões para 
cascalhada a estrada da subida dos Tebas, tendo em vista, que o local está 
muito perigoso e quase causou acidente com cidadão que trafegado pelo 
mesmo. Fez requerimento ao senhor Ronaldo Horta Leão, Chefe do Setor de 
Máquinas de Desenvolvimento Rural Do Município, requerendo seja construído 
quebra molas próximas da entrada do Pesqueiro do Tisgo, tendo em vista, que 
o local é de grande tráfego de veículos, os quais usam de alta velocidade 
quando passam pelo mesmo havendo riscos de acidentes. Após comentou sobre 
denuncia recebida da cidadã Kenia Cristina, disse que vai esperar ela vir esclarecer, 
pois, desde quando um encarregado coloca os funcionários para trabalhar, o 
funcionário tem que fazer a sua parte. Em seguida O VEREADOR REGINALDO 
MARQUES DOS SANTOS, perguntou se os projetos irão fica para próxima reunião, 
respondido que sim. Comentou sobre a denúncia da Senhorita Raquel, relando que 
vai montar a comissão de saúde para sim poder analisar os procedimentos mais de 
perto. Fez requerimento ao senhor Ronaldo Horta Leão, Chefe do Setor de 
Máquinas de Desenvolvimento Rural Do Município, requerendo seja realizada 
manutenção da estrada que dá acesso a propriedade do Sr. Nenzinho, e também 
à Comunidade do Silêncio, tendo em vista a necessidade da referida 
manutenção, visto que a estrada não se encontra em boas condições de 
tráfego, pelo período chuvoso. Fez requerimento ao executivo, requerendo seja 
finalizada as pinturas dos quebra-molas que estavam sendo feitas em toda a 
cidade de Fortaleza de Minas, tendo em vista, a melhorar a sinalização 
horizontal das ruas da cidade. Fez requerimento ao executivo, requerendo seja 
realizada manutenção em ponte próxima da residência do cidadão conhecido 
como Fernando Meleiro, mais especificamente, na manilha de água pluvial vinda 
do sentido da mercearia, a qual está com infiltração de esgoto, tendo em vista, 
reclamações dos moradores ao entorno do local, os quais relatam o enorme mal 



cheiro exalado devido ao referido problema. Fez requerimento ao executivo, 
requerendo seja verificada a possibilidade de instalar telefone fixo na sala do 
médico veterinário do município, pois, com a instalação, a população terá mais 
facilidade de se comunicar com o profissional, em busca dos atendimentos 
necessários. Fez requerimento ao executivo, com participação do vereador 
Helio Justino, requerendo seja feita a limpeza de todas as bocas de lobo do 
município. Após O VEREADOR GABRIEL LORENÇO DE QUEIROZ, comentou 
sobre denúncia da Senhorita Raquel, sobre o atendimento do seu pai, onde o 
procedimento não foi realizado, informou que a Câmara iria tomar as medidas 
cabíveis. Após comentou sobre o projeto que está tramitando nesta Casa sobre o 
convênio com o SENAI, no valor de oito mil reais, disse ser bom, visto que, ira 
resolver para uma boa parte que deseja fazer o referido curso. Relatou que estava 
conversando com seu colega vereador Francisco Ronivaldo, sobre transporte escolar, 
mas, que iria deixa seu colega fazer o requerimento, solicitando transporte dentro da 
cidade para os alunos das escolas públicas. EM Seguida O VEREADOR 
FRANCISCO RONIVALDO RODRIGUES, relatou que foi uma atitude boa, do 
Presidente colocar as reuniões ao vivo na radio, onde teve acordo de todos os 
vereadores e com isso a população fica por dentro de tudo que acontece. Após 
comentou sobre a denúncia da Senhorita Raquel, disse ficar com o coração partido de 
ver uma situação dessa, disse que todos os vereadores e principalmente os que são 
da comissão de saúde tem que acompanhar mais de perto para ver o resultado final 
dessa apuração, visto que, infelizmente aconteceu com Senhorita Raquel e que não 
poderia chegar em um ponto desse. Relatou que gosta muito da secretária de saúde 
a Sra. Monica Emídio, mas, que ira cobrar esse fato acontecido com a secretária, 
visto que, os profissionais que irão atender aqui no município, não pode ser apenas 
profissional tem que se dedicar e gostar daquilo que faz e ter acima de tudo dignidade 
para aquilo que se formou. Após fez requerimento ao executivo, com participação 
dos vereadores Danilo Junior, Marcio Andrade e Helio Justino, requerendo a 
possibilidade de disponibilizar novamente transporte escolar dentro da cidade 
aos alunos das Escolar Municipais, tendo em vista, solicitações neste sentido 
de diversos pais de alunos. Em seguida comentou sobre a fala do vereador Marcio 
Andrade, para frisar aquilo que ele mesmo falou, sobre a questão do executivo 
mandar projeto com urgência para está Casa, tendo em vista, que  os vereadores 
ficam em uma correria para aprovar os referidos projetos para beneficiar a população 
e que acaba que as vezes aprova projetos que no futuro pode não ser viáveis, e 
alguns projetos volta para a prefeitura e fica engavetados, disse que o prefeito tinha 
que ver a situação dos vereadores também, pois, os vereadores são os primeiros a 
serem visados e com razão, pois, são eleitos para isso. Relatou que não e o caso do 
projeto nº13/2018, visto que, esse projeto ira atender a população. Após fez uma 
ressalva sobre o campeonato que está acontecendo no estágio Beira Rio, relatou que 
no último domingo não teve a rodada do campeonato por causa do tempo chuvoso. 
Informou que o executivo teve no estágio Beira Rio  e colocou os mourão  nas telas e 
que está de pé, acredita que se tinha risco, e que hoje não está como antes visto que, 
já melhorou, mais tem que estar 100% pois, não pode ter riscos. Em seguida fez uma 
ressalva ao diretor de esporte e vice-prefeito Ernane Moreira Dias e ao executivo, 
visto que, são o únicos que podem cancelar a rodada, onde os mesmos tinha que 
analisar com carinho que se tiver a próxima rodada, acredita o vereador que ira 
prejudicar por outro lado, visto que no mesmo dia do jogo haverá festa de rodeio e 
também e dia dos pais. Relatou que de sua chave seu time e o único que já está 
classificado, e que se ele disser que poderia ter o jogo da próxima rodada, visto que 
seu time já estava classificado, seria injusto com os outros times, pois, o principal de 
tudo no campeonato é a união de todos, então ele esta falando em nome dos outros 
times que ainda não estão classificados, visto que, que haverá festa e comemoração 
dos dias dos pais, e por esse motivos acredita que o executivo e o vice-prefeito tem 



que avaliar, e cancelar a próxima rodada. Disse ainda que não foi contra em momento 
nenhum a  rodada passa ser cancela, por motivo de chuva, pois, se tivesse a rodada 
podendo então prejudicar o campo. Após fez requerimento ao Sr. Ronaldo, 
requerendo seja verificado a possibilidade de estar cascalhando os pontos 
necessários, principalmente na estrada principal do bairro Chapadão, antes de 
começar o período chuvoso, visto que a estrada e de grande tráfego. 
Requerendo também  cascalhamento  onde chega no fundão, próximo ao Zé 
Galera, que tem dois pontos delicados e se continuar chovendo não ira passar 
veículos na estrada, informou que  inclusive se o executivo preferir  o Sr. Luiz 
ira doar os cascalhos necessários. Após O VEREADOR DANILO JUNIOR DE 
OLIVEIRA, parabenizou a mesa direto pela iniciativa, de colocar a reunião ao vivo na 
rádio, informou que todos os vereadores apoiaram a iniciativa, visto que, vai ser muito 
importante para que a comunidade de Fortaleza de Minas possa acompanha a 
atuação de seus vereadores as falas e as votações. Após comentou sobre o Projeto 
de lei nº 12/18 " Que Dispõe sobre a contratação de servidor por tempo determinado 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos 
do inciso IX, do art. 37, da construção Federal, e dá outras providência", relatou que  
esse projeto  chegou nesta Casa no dia 18/06/2018, informou ainda que o executivo 
havia manifestado interesse de retirar esse projeto de pauta em virtude disso foi que 
esse projeto não foi votado, disse ainda que teve a oportunidade de vir a está Casa 
onde conversou com o vereador Marcio Andrade e os servidores desta Casa, onde 
entraram em contato com o executivo, e o prefeito informou que ira manter o projeto, 
disse que cada vereador já analisou mais que ira analisar mais, visto que, o projeto já 
precisa de uma emenda modificativa para se adequado para as necessidades da 
população de Fortaleza de Minas, mas, espera que semana que vem juntamente com 
a comissão vai poder está liberando o projeto para votação. Em seguida fez a leitura 
da mensagem do projeto nº 13/18 " Que autoriza o poder executivo a firmar convênio 
com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, a fim de instituir o 
Projeto de Iniciação Profissional e dá outras providências". Comentou sobre a reunião 
que teve nesta Casa, juntamente com o SENAI o qual veio para divulgar os tais 
cursos referidos, disse que na oportunidade o prefeito falou com os vereadores 
presentes e com o Presidente da Câmara, onde o prefeito disse que tinha a intenção 
de promover 30% de incentivo para comunidade para a população que ira fazer essa 
capacitação, em virtude dessa fala do prefeito os vereadores através do requerimento 
nº 141/18 do Plenário que solicitou que o prefeito fizesse um estudo da viabilidade 
econômica de proporcionar 100% do pagamento deste curso, após disse que veio a 
resposta do executivo  através do ofício nº 282/18, que diz que o executivo, 
verificando junto ao Setor Jurídico foi constatado que os mesmo precisa fazer 
algumas mudanças e assim entraria em contato com os vereadores para que juntos 
adequar o que for preciso para ajudar os cidadãos fortalezenses, informou também 
que infelizmente  o executivo não tem condições de arcar com o valor total dos cursos 
referidos. Relatou o vereador Danilo que os vereadores fez as solicitações, onde o 
executivo enviou o projeto n°13/18 e que os vereadores irão avaliar. Relatou que no 
projeto o art.3 fala que o poder executivo autorizado a abrir crédito especial no valor 
de oito mil duzentos e cinqüenta reais no orçamento vigente para atender à 
celebração de convênio com o SENAI, podendo este suplementado, se necessário, 
devendo ser consignados, nas leis orçamentárias futuras, dotações próprias para a 
mesma finalidade. Após comentou sobre a denúncia da Senhorita Raquel, que a 
comissão de educação saúde e assistência ela e formada pelo Presidente Sr. 
Reginaldo Marques Dos Santos vereador do (PMDB), vice Presidente Marcio 
Domingues de Andrade vereador do (PDT) e o membro Danilo Junior De Oliveira 
vereador do (MDB), disse que os três são vereadores e que participa destas comissão 
de educação saúde e assistência, e que todos podem ter certeza que os três 
juntamente com os demais vereadores e com o Sr. Presidente irão se empenhar para 



acompanhar essa causa e verificar para que  a lei seja cumprida. Fez requerimento 
ao senhor Itamar Francisco Neto chefe do serviço de limpeza pública, 
requerendo seja verificada a possibilidade de realizarem a limpeza dos 
banheiros públicos também aos fins de semana. Requerendo também sejam 
adquiridos os materiais necessários de uso da população para o referido 
banheiro, como exemplo, papel higiênico, tendo em vista, este vereador ter sido 
procurado por alguns munícipes, os quais se queixam sobre o fato de os 
banheiros estarem sujos e sem matérias de higiene aos fins de semana. Não 
havendo mais assuntos para o Grande expediente, passou-se a ORDEM DO DIA, 
com a seguinte pauta: votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, 
aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar em seguida o 
Presidente convoca para a qüinquagésima terceira reunião ordinária da segunda 
sessão legislativa ordinária da décima quarta legislatura, a realizar-se no dia 13 de 
agosto de 2018, às dezenove horas na sede da Câmara Municipal. Após declara 
encerrada esta reunião e para constar é lavrada a presente ata que aprovada, é 
assinada pelos presentes.________________________________________________ 
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