ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, realizada às dezenove
horas do dia dezoito, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de
Minas. Aberta a sessão o Presidente, solicita ao secretário da mesa seja feita a chamada de presença
estando todos os vereadores presentes. Após solicita a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi
aprovada por unanimidade. O vereador Márcio Andrade ressaltou sobre fala da Sra. Meire Viana em
relação a ter perdido recursos para projeto do CMDCA por causa dos vereadores não terem
comparecido em reunião do conselho. Disse que não era essa a fala da mesma, pois os vereadores não
foram responsáveis por perderem recursos, e que a Sra. Meire estaria se referindo a dificuldade de
acesso ao departamento jurídico do Executivo, tendo sido esclarecido que a Sra. Meire falou sim sobre
os dois assuntos. O vereador Fernando Pereira solicitou que constasse nesta ata, que quando a Sra.
Meire disse de contratação de profissionais, e que queria pessoas capacitadas, o mesmo falou que em
Fortaleza de Minas tem sim profissionais capacitados. Após o Presidente suspendeu a reunião para
apresentação de diagnóstico e ações já realizadas pelo CMDCA no município, cedendo até 30 minutos
para as representantes Srta. Ana Paula e Sra. Meire Viana usarem a palavra. Retomados os trabalhos, foi
instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura do requerimento nº 17/2013 de
autoria dos vereadores Márcio Andrade, Adenílson Queiroz, Gabriel Lourenço, Jurubel Honorato e
Wilson Pereira que requer seja firmado convênio com a SETOP, visando o recebimento de mata –
burros de ferro, vigas pré-moldadas e bueiros. O Presidente informou que estavam sobre as mesas
cópia de convite da AMEG para curso de vereadores nos dias 26 e 27 deste mês. Informou ainda, que
foram distribuídas no final de 2012, cópias do Projeto de Lei nº 21/2012 que dispõe sobre plano de
saneamento básico, e que está sendo disponibilizadas para os vereadores estas cópias para os
vereadores que não faziam parte do último mandato. Solicitou às comissões a emissão de parecer do
referido Projeto sugerindo agendamento de reunião para esse fim. Dando continuidade o Presidente
questionou se algum vereador tinha informações sobre as questões que estavam pendentes no prédio
do Clube Municipal, se as mesmas já foram sanadas, lembrando que inclusive o vereador Fernando
Pereira fez essa solicitação por escrito ao executivo recentemente. Em aparte o vereador Fernando
Pereira disse ter informações de que os problemas foram repassados ao setor de engenharia para
serem sanados o mais breve possível. Também em aparte o vereador Márcio Andrade comentou que no
último final de semana, o banheiro feminino do clube municipal estava interditado, tendo o vereador
Evair Messias dito que sabia do fato e que o local foi interditado por questões de segurança, pois uma
pedra de mármore estaria quebrada oferecendo riscos. Tendo o vereador Fernando Pereira lembrado
que juntamente com o vereador Márcio Andrade foi feito requerimento solicitando que a empresa
responsável pela obra viesse fazer a manutenção, e foram informados que empresa já teria vindo,
porém, com foi visto até o momento isso não aconteceu. Após o Presidente comentou de cidadã que

utiliza veículo da saúde para fazer hemodiálise fora do município, a qual reclamou das condições de
higiene do mesmo, tendo o Presidente solicitado ao chefe dos transportes, presente na reunião, que
interviesse, o qual respondeu que o ocorrido foi uma emergência, e que o veículo que realmente faz o
transporte havia quebrado, e como estava em cima do horário, achou que o correto seria levar a cidadã
em outro veículo. Em seguida o Presidente após agradecer a Sra. Meire Viana por sempre participar das
reuniões, trazendo solicitações de interesse de todos, esclareceu que a Câmara está de portas abertas
para ajudar no que for possível, porém, tem poder somente de fiscalização e aprovação de Leis, quanto
a execução e desenvolvimento de projetos, cabe somente ao poder executivo, e ainda que, por mais que
a Câmara esteja disposta a ajudar, se as proposições ou solicitações não vierem da prefeitura, não é
possível fazer nada, somente sugestões que ajudem a população, e seus interesses. Não havendo mais
matérias no pequeno expediente, foi instalado o GRANDE EXPEDIENTE: O vereador Jurubel Honorato
agradeceu pela apresentação do CMDCA e disse que será encaminhado requerimento solicitando o
agendamento de reunião entre o CMDCA e a assessoria jurídica da prefeitura o mais breve possível.
Esclareceu o projeto de lei nº 21/12, do plano de saneamento básico, foi elaborado em 2012, e
encaminhado à Câmara no final do ano, não tendo havido tempo hábil para votação. Após disse que
sabe que os tratores da prefeitura não estão fazendo silagem para os produtores, mas, as carretas estão
sendo emprestadas, e ainda, que as duas enciladeiras da prefeitura estão com problemas e a população
necessita das mesmas, e solicitou apoio do chefe do setor para manutenção das mesmas, visando
incentivar os pequenos produtores do município. Em resposta o Sr. Valdir Cristiano, chefe dos
transportes discorrido sobre os procedimentos necessários para o setor de compras adquirirem as
peças para a manutenção demandando certo tempo. Em seguida o vereador Jurubel Honorato
comentou que foi noticiado que o transporte escolar no Bairro Chapadão teria tido um princípio de
incêndio e questionou ao vereador Aparecido Amaral se tal informação procedia, respondido que não e
que o ônibus está em ótimas condições. Em aparte a cidadã Joice Rabelo criticou o vereador Aparecido
Amaral dizendo que como representante do referido Bairro, deveria saber com exatidão, o que causou
algumas discussões tendo o chefe dos transportes ao final, informado que essa informação não é de seu
conhecimento. Dando continuidade o vereador Gabriel Lourenço agradecido a apresentação pelo
CMDCA e pedido desculpas por não ter participado de reunião do conselho. O vereador Fernando
Pereira disse que tentou agendar reunião com o jurídico e o CMDCA, porém não conseguiu e ao final foi
feito requerimento do Plenário solicitando informações da carga horária do Procurador Jurídico do
Município, e os dias da semana que o mesmo presta serviços ao município. Após o vereador Evair
Pereira falou que quanto a frota da prefeitura, há deficiências por ter sido entregue em más condições,
disse que os vereadores devem sim cobrar, em especial quanto ao transporte escolar, porém, antes de
cobrar diretamente o executivo, devem procurar o chefe do setor para tentar resolver o problema, pois

o chefe é pra isso, disse ainda que existem outras formas de cobranças. Em aparte o vereador
Aparecido Amaral falou que, para que haja cobrança é necessário que primeiro busquem a veracidade
dos fatos, pois, quanto ao incêndio, ele não recebeu qualquer reclamação. Em aparte o chefe dos
transportes esclareceu que entrou em contato com o motorista do veículo, e que não houve nenhum
princípio de incêndio e que o veículo se encontra em condições de fazer o transporte, e que problemas
mecânicos e elétricos podem acontecer, e que quando houver problemas, podem procurá-lo para tentar
resolver os mesmos. Em resposta o vereador Jurubel Honorato enfatizou que não fez cobrança, e que
apenas queria esclarecer questionamento que foi feito a ele. Após o vereador Ernane Moreira sugeriu
que fossem instaladas urnas de sugestões em locais estratégicos, para melhorar o atendimento das
necessidades da população. Em aparte o vereador Márcio Andrade pediu sugeriu que essas sugestões
sejam colhidas em datas determinadas e trazidas a Câmara a qual ficaria encarregada de debatê-las
junto ao executivo, para buscarem a melhor solução para cada caso, ao final após acordo unânime, o
Plenário fez requerimento neste sentido. Em seguida o vereador Aparecido Amaral fez requerimento
solicitando a construção de duas guaritas no ponto do ônibus escolar na linha Chapadão/São Sebastião
do Paraíso, localizado no Bairro Chapadão. Em seguida o vereador Márcio Andrade comentou que
cobranças existem e que cada um tem sua maneira de cobrar, e que deve haver respeito para essa
cobrança, e ainda, que todos sabem das dificuldades enfrentadas neste momento pela prefeitura, e que
como vereadores devem buscar melhorar. Em seguida comentou sobre a portaria nº 11 do Diário
Oficial da União, que contempla o município com máquina motoniveladora, conforme discutido
anteriormente. Disse que buscou informações junto ao Ministério Agrário e que o município foi sim
contemplado e que provavelmente será entregue no o 2º semestre deste ano. Após agradeceu pela
apresentação do CMDCA e comentou que como não tinham conseguido reunião com procurado da
prefeitura, talvez o assessor jurídico da Câmara pudesse auxiliar o CMDCA. Em seguida questionou se
havia sido recebido nesta Casa resposta dos requerimentos e ofícios expedidos, respondido que até
esta data não. Em seguida o vereador Wilson Pereira também parabenizou a Sra. Meire e a Srta. Ana
Paula pela apresentação do CMDCA, enfatizando que as informações e ações do conselho e de grande
importância, tendo visto a grande importância nesta apresentação, comentando que se não
participarem antes foi porque não tinham conhecimento deste projeto. Quanto ao transporte escolar do
chapadão, falou que no mandato anterior sempre houve cobranças e que as mesmas devem ser feitas
para serem adotadas medidas, principalmente por se tratar de crianças. Comentou que houve
cobranças e ficavam em cima porque havia veículos que precisavam andar amarrados, e que cobram
porque são procurados pelos pais dos alunos. Após agradeceu a cidadã Leda presente na reunião, pela
eficiência na ajuda na internação do Sr. Gaspar. Após o vereador Fernando Pereira discorreu sobre a
visita que juntamente com o vereador Ernane Moreira fez na cidade de Nova Rezende, a qual foi um

evento de grande porte, informando ao final que têm todos os dados e gravações do referido evento.
Dando continuidade falou novamente a Sra. Joice Rabelo, que parabenizou o CMDCA pelo projeto,
dizendo que para trabalhar com crianças deve haver muito amor ao trabalho, e que é preciso que o
projeto seja passado em uma linguagem mais popular para que todos entendam. Em relação às bolsas
de estudos, disse ainda ter dúvidas de como será o procedimento adotado para a avaliação que será
feita na distribuição do percentual, tendo o vereador Jurubel Honorato esclarecido que para ser
beneficiado com percentual acima de 30%, haverá avaliação social. A Sra. Joice comentou que esta
avaliação não funciona em Fortaleza de Minas, visto que tem informações de pessoas que possuem
bens e são beneficiados com até 100% de bolsa, e que quando foram doadas as casas populares, não
houve nenhuma avaliação social, e que sabe que alguns desses imóveis foram vendidos para o
beneficiado usar o valor da venda na aquisição de veículo, e ainda de muitos beneficiados que não
ocuparam a casa ganhada por causa da cor das paredes e até mesmo pela qualidade do piso. O
Presidente disse em quanto à avaliação social para a doação das casas populares desconhece do
assunto e deixou em aberto a palavra para quem quisesse se manifestar. O vereador Fernando Pereira
concordou com a Sra. Joice, dizendo que no mandato passado cobrou muito da assistente social e em
alguns casos teve respostas e em outros não, porém, foi necessária a cobrança. Ao final A Srª. Joice
solicitou que os vereadores como representantes do povo fiscalizem a distribuição do percentual de
bolsas de estudos e haja confirmação nas instituições de ensino. Disse que a assistente social deve fazer
as visitas de fato de casa em casa e fazer uma avaliação verdadeira, e os vereadores devem fiscalizar os
balanços financeiros, pois, a cidade foi abandonada pelo prefeito anterior, e que sabe que a prefeita está
tentando arrumar a casa o que em sua opinião deve levar uns dois anos. Novamente se dirigiu ao
vereador Aparecido Amaral dizendo que ele tem sim que trazer os problemas de seu bairro para a
reunião para a solução dos mesmos e relatou que tem dois sobrinhos que usam o transporte escolar do
Chapadão. O vereador Aparecido Amaral relatou que aceitou entrar na política para trabalhar com a
verdade, e não com mentira, e que inclusive fez cobrança no mandato passado, em que o motorista era
o Branco e ainda é, pois, sua filha chegou a cair do ônibus escolar, e que quando o chegar até ele
problemas, vai sim tentar resolver, não só no Chapadão, mas em todo o município, e que os vereadores
devem fazer o possível para melhorar. O Presidente informou que assim que os balanços financeiros da
prefeitura chegar a Câmara serão divulgados a toda população. Dando continuidade falou a Sra. Celani
servidora pública, que disse que o trabalho feito pelas assistentes sociais é de muita responsabilidade e
seriedade e que o benefício de bolsas de estudos de 100%, não é avaliado pelo setor social por ser
tratado diretamente no executivo, informando que este percentual e negociado e trocado por trabalho
e estágio. A cidadã continuou questionando o acesso que a população tem para falar no departamento
assessor jurídico do executivo, ou se o problema está ocorrendo apenas com a Sra. Meire Viana; se o o

procurador trabalha particular para a prefeita e ainda se o mesmo tem informação sobre a importância
do projeto, pois, talvez não recebeu a Sra. Meire por falta de informação. Quanto a avaliação para o
beneficio do percentual de bolsa de estudo o vereador Wilson Pereira disse que teve conhecimento de
que todos os beneficiados com até 30% de bolsas de estudo, não passam por avaliação social, visto que
é direito de todos, porém, anteriormente houve caso, citando como exemplo, o dono da empresa
Sovemar de Passos que tem ótimas condições financeiras, e mesmo assim recebeu 30% de benefício, o
que após ser descoberto foi cortado. Em aparte o vereador Fernando Pereira disse que atualmente os
beneficiados com 30%, também não terão que passar pela assistente social, já para os que precisarem
de mais terão sim que ser avaliados e sugeriu buscar a relação dos beneficiados da assistência social e
da prefeitura para analisarem, tendo o vereador Jurubel Honorato dito, que para alguns alunos será
complicado, principalmente os que tinham benefício acima de 30% terem que voltar para 30%. Em
aparte o vereador Evair Pereira sugeriu que fosse montada comissão de alunos para averiguar a
situação, e informou que realmente a assistente social fará visitas de casa em casa, e somente os casos
que a assistente social achar realmente necessário será beneficiado com percentual acima dos 30%. A
Sra. Ana Paula pediu a palavra, agradeceu a todos, reforçando que está a disposição para maiores
esclarecimentos. Quanto ao benefício bolsa de estudos pediu aos vereadores analisarem a Lei de que
para ela não é uma lei clara, e sim cheia de lacuna, pois não disciplina se o aluno que recebe 100% do
benefício é obrigado a estagiar ou prestar serviço, sugerindo ao final, fosse montada comissão para
reformulação da referida lei. O vereador Márcio Andrade disse que essa lei generaliza e deixa lacuna, e
que foi regulamentada por decreto, sugerindo seu estudo visando melhorias. Não havendo mais
assuntos a serem discutidos no grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta:
Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, sendo todos aprovados por unanimidade. O
vereador Fernando Pereira questionou a assessoria jurídica sobre votação do projeto de lei nº 01/13,
respondido que o projeto não foi distribuído em razão de estar faltando o impacto orçamentário. Após
o Presidente convoca para primeira reunião ordinária do mês de março, a realizar-se no dia 04 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.

