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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, realizada às dezenove horas do dia dezenove 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, que após algumas ressalvas foi aprovada por unanimidade. Instalado o PEQUENO 
EXPEDIENTE foram distribuídas as seguintes cópias: Projeto de Lei nº 05-A/2013 que “Dispõe sobre alteração da denominação do 

Hospital Municipal João Soares da Silveira para Policlínica João Soares da Silveira e dá outras providências”; Portarias e Decretos do 

Executivo; Convite para a 3ª Conferência Municipal de Saúde no dia 23/08 na Câmara Municipal; convite da reunião da RDL na 

ADESFORT dia 22/08 às 16 horas. Em seguida o Presidente informou que estavam sobre as mesas dos vereadores Wilson Pereira, 

Márcio Andrade, Jurubel Reis e Gabriel Queiroz, individualmente, respostas aos requerimentos nº 136, 143, 144, 146, 147 e 149, e 

para todos os vereadores cópia de resposta do requerimento nº 150/13. Após foi instalado o GRANDE EXPEDIENTE: O Presidente 

informou que visando cumprir a lei iria promulgar dentro do prazo legal a LDO/2014, tendo em vista ter encerrado o prazo para sanção 

da mesma no dia 16/08/2013. Comunicou que a cópia integral do procedimento de dispensa de licitação para contratação da Caixa 

Econômica está disponível na secretaria da Câmara para quem quiser solicitar cópia. Após fez os seguintes requerimentos: 1 – 
Requer seja notificado o Sr. Carlos Pereira para tomada de providências quanto a propriedade localizada à Rua Belo Horizonte que 

se encontra abandonada, cheia de mato e servindo de local para uso de drogas, bem como, sejam notificados os proprietários dos 

demais lotes existentes na cidade que estão na mesma situação para que seja feita limpeza, tendo em vista a chegada do período de 

chuvas. 2 – Requer apoio aos estudantes de Franca, tendo em vista a melhora da situação financeira da prefeitura, e ter voltado o 

transporte para Passos. 3 – Reitera requerimento expedido no inicio do ano de implantação de placas de sinalização de trânsito. Com 

relação ao requerimento sobre reforma da Igreja Nossa Sra. Aparecida, do vereador Ernane Moreira, o Presidente informou que de 

acordo com o Padre Nelson, esta igreja foi tombada como patrimônio histórico, e estão sendo adotados procedimentos para início da 

reforma em janeiro/14. Continuando agradeceu todos pelo empenho junto dos alunos para resolver o problema do transporte escolar. 

Após o vereador Fernando Pereira informou que a PM também notificou a prefeitura quanto as placas de sinalização, solicitando 

fossem feitas revisões, e que a prefeita solicitou levantamento das placas da cidade que necessitavam ser implantadas, o que já foi 

realizado e repassado à prefeitura. Em seguida o vereador Jurubel Reis informou que o Projeto de Lei nº 05/13 foi substituído pelo 

Projeto nº 05-A, com nova redação e será repassado às comissões, e que mudará apenas a nomenclatura do hospital que passará a 

ser chamado de policlínica João Soares da Silveira. Quanto a resposta do requerimento de dispensa de licitação e contratação da 

Caixa, disse que a prefeitura deve estar embasada visto que em Itaú de Minas foi feito processo licitatório, e venderam a folha de 

pagamento para o Bradesco por uma quantia que chamou atenção. Relatou que foi procurado por cidadãos informando que o hospital 

agendou exames para determinada data, os pacientes fizeram o jejum necessário e no momento do exame foram informados que o 

mesmo não seria realizado. Comentou que se não for possível a realização dos exames pelo hospital, que os pacientes sejam 

informados quais os motivos, tendo em vista permanecerem de jejum, apesar de não entender por que não foram feitos tais exames 

já que seriam realizados no próprio hospital, tendo ao final feito  requerimento à secretaria de saúde requerendo que os pacientes 

sejam informados quando os exames agendados não forem realizados. Após o vereador Gabriel Queiroz questionou ao Presidente se 

a prefeita havia respondido requerimento referente a aração aos produtores, tendo o vereador Márcio respondido que um trator está 

funcionando, e que o executivo iria solicitar ao chefe do pátio fossem feitos os reparos nas outras duas máquinas, visando fazer as 

arações no município, que a prefeita espera realizar esse serviço em parceria com os produtores e que em momento oportuno estaria 

informando os produtores para se inscreverem. Lembrou de fala da prefeita que a LOM a resguardava nesta parceria, e enfatizou que 

o viável seria criar lei que regulamente visando resguardar todos. O vereador Ernane Moreira informou que nesta data esteve no pátio 

e foi informado que levaram o motor de um dos tratores para o conserto. Após o vereador Fernando Pereira comentou de divulgação 

de revisão realizada nos canais de TV no jornal correio mineiro, dizendo que foram instalados mais dois canais digitais e que pode ser 

que ainda haja reclamações, mas, reparos ocorrem e a administração está procurando fazer o melhor. O vereador Ernane Moreira 

comentou sobre postagem em rede social de antena que melhoraria o sinal de TV para a cidade, tendo o vereador Fernando 

informado que quem vendeu e está prestando o serviço para a prefeitura é o Sr. Rubinho. Após anunciou que o executivo adquiriu 

duas kombis novas que chegarão nesta semana para atender melhor a educação e até a saúde do município, e fez ofício em 

agradecimento ao executivo por tal aquisição, tendo o vereador Amaral solicitado fazer parte do mesmo. Após o vereador Evair 

Pereira oficializou à prefeita agradecendo por ter atendido o pedido do vereador Amaral e se sensibilizado com a situação dos alunos 
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que se encontravam com dificuldades no transporte escolar contratado, os quais foram deixados na mão, pois, de imediato 

determinou que o ônibus do Chapadão fizesse o transporte, bem como agradecer ao executivo pela aquisição de ônibus, o qual só 

irar melhorar o transporte dos alunos de Passos, tendo os vereadores Fernando, Amaral e Ernane solicitado fazer parte desta autoria. 
O vereador Evair comentou que no inicio foi necessário tomar certas atitudes, mas agora estão retomando de maneira satisfatória, 

voltando este beneficio a todos os fortalezenses. O Presidente relatou que todos torcem para que o executivo faça diversas 

aquisições para dar mais condições a quem necessita. Em seguida disse que recebeu reclamação sobre mau cheiro do esgoto da 

Rua Espírito Santo próximo a residência da Sra. Maura, tendo o vereador Ernane informado que também recebeu esta reclamação, e 

ao final foi feito requerimento pelo Plenário para tomada de providências visando sanar o problema. O Plenário fez também 

requerimento ao deputado Renato Andrade requerendo uniformes, bolas e bolsa de massagem para o time de futebol feminino da 

cidade. Após sugestão do vereador Aparecido Amaral foi feito requerimento do Plenário à secretaria de educação requerendo seja 

feita fiscalização de freqüência escolar dos alunos tanto de Fortaleza quanto do Chapadão que estudam em outras cidades, pois, há 

reclamações de há alunos que usam o transporte, mas não vão para a escola e isso tem um custo ao município. O vereador Márcio 

Andrade esclareceu que ninguém quer negar transporte aos alunos, mas que seja dado transporte a quem realmente quer estudar, e 

que seja solicitada comprovação de freqüência dos alunos, porque àqueles que não a tiverem, que o passe seja cortado, lembrando 

que há pessoas que trabalham e seguem turno ou as vezes ficam doentes, o que é justificável. O vereador Fernando Pereira disse 

que de acordo com o assessor jurídico não é permitido acesso a essa freqüência, pois, os nomes devem ser resguardados, tendo o 

vereador Márcio questionado ao assessor se a prefeitura pode solicitar isso em parceria com a escola. O vereador Jurubel disse que 

apresentação de freqüência é pré requisito para que o transporte seja dado. Respondido pelo assessor que o aluno pode fazer essa 

parceria com o executivo, mas a instituição não. O vereador Márcio disse que isso deveria se estender também à bolsa de estudos, 

porque àquele que não freqüentar as aulas, não merece transporte e nem bolsa, tendo o vereador Evair lembrado que se o aluno for 

repetente não tem mais o direito a bolsa. O vereador Jurubel questionou se os passes escolares são renovados mensalmente, 

respondido que sim, disse que então devem estipular que para renovação deverá ser apresentada declaração da escola com a 

freqüência do aluno. Em seguida o vereador Márcio Andrade discorreu sobre o projeto de lei nº 05-A, lembrando que a Sra. Kátia 

Superintendente da SRS/Passos, enfatizou durante reunião que essa alteração não vai alterar nenhum tipo de prestação de serviço 

no município, somente mudará o nome porque está cadastrado como policlínica e realmente não é um hospital. Falou que antes da 

aprovação do projeto, o Presidente deveria se resguardar e enviar oficio à Sra. Kátia solicitando a documentação do hospital que ficou 

de ser repassada a esta Casa, tendo a sugestão sido acatada. O vereador Wilson questionou se a mudança da nomenclatura do 

hospital feita anteriormente foi através de projeto de lei, não tendo sido respondido. Após o vereador Márcio comentou sobre convênio 

celebrado anteriormente entre a prefeitura e a escola estadual a qual recebia ajuda com merenda escolar o qual foi cortado. Ao final 

fez requerimento ao executivo requerendo seja novamente firmado convênio com a escola visando a continuidade na ajuda com 

merenda escolar, bem como, melhorar a alimentação dos alunos da rede estadual. Tendo o vereador Fernando Pereira dito que há 

dois meses esteve em visita á prefeitura a Sra. Eunice Blanco superintendente de educação, a qual visitou a escola estadual e 

comentou que nunca houve necessidade do município ajudar a escola apesar de ter sido feito de maneira legal, pois, vem verba 

suficiente para manter a alimentação dos alunos. O vereador Fernando informou também não ser contra desde que seja para 

melhoria e se houver a possibilidade de reafirmar o convênio que assim seja. Ao final o vereador Márcio disse que não duvida da Sra. 

Eunice, mas com o convênio a alimentação era melhor.  Em seguida o vereador Márcio disse que ele e o vereador Jurubel em contato 

com o engenheiro da prefeitura questionaram se há projeto para pleitear recurso para canalização do prolongamento do córrego Quim 

Brito até o Rio São João, informado que não, o vereador Márcio fez requerimento requerendo elaboração desse projeto visando 

finalizar a obra de canalização do esgoto do referido córrego até o rio São João, visto que com o projeto em mãos é mais fácil 

conseguir recursos. O vereador Fernando Pereira sugeriu fosse acrescentado no requerimento o término da obra no final da Rua 

Ferreira Muniz, e após discussões o requerimento foi feito em nome do Plenário. Após o vereador Márcio falou de leilão realizado pela 

prefeitura municipal e fez requerimento requerendo informações do valor gasto da quantia arrecadada, com a aquisição ou 

manutenção de equipamentos, pois, teve informação que o valor seria usado para adquirir kombis, houve a compra do ônibus e 

também seria feita manutenção de equipamentos, bem como, a relação de bens/produtos que foi gasto o dinheiro do leilão. Disse que 

um dos motivos do questionamento é a questão do conserto do trator para que o município volte a fazer as arações aos produtores. O 
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vereador Evair Pereira relatou ter informação que esse valor apenas pode ser usado na aquisição de equipamentos e não para 

reforma e que para o conserto dos tratores não pode ser usado e que inclusive a prefeita também achava que poderia usar o valor 

para manutenção, mas observo-se que somente para compra. Em seguida o vereador Márcio requereu também a relação com nome 

e cargo de todos os servidores do município, inclusive efetivos, inativos, contratados, prestadores de serviço e comissionados, bem 

como, conselheiros tutelares. Fez também requerimento ao IMPRESFORT requerendo relação dos servidores aposentados, inativos 

e temporariamente afastados. Após fez requerimento ao executivo para criação em 2014, de viveiro de mudas de café, eucalipto e 

frutífera, para doação aos produtores rurais, visto trazerem recursos melhorando a vida dos mesmos. Relatou que o custo é baixo 

para montagem de viveiro de médio porte e não pesará para a prefeitura. Em seguida comentou que a população está solicitando 

apoio de veterinário para fazer vacinação de brucelose, bem como, os atendimentos, pois, esse caso é antigo e a população as vezes 

reclama do horário de atendimento do veterinário do município. Disse que este é um problema que todos estão debatendo e sugeriu 

fosse feito requerimento do Plenário requerendo a contratação de veterinário, exemplificando que o Sr. Ernane era um profissional 

que fazia um bom trabalho e a população gostava. O vereador Jurubel Reis questionou sobre o veterinário do município, respondido 

pelo vereador Márcio que no inicio do ano foi feita contratação do Sr. Ernane o qual mostrou extensa relação de atendimento, e que o 

veterinário existente tinha que dar conta do trabalho, mas como o município é grande e todos sabem das dificuldades, está solicitando 

apoio mesmo que temporário, e se não puder fazer a contratação, sejam tomadas as providências necessárias para que o veterinário 

concursado do município realize esses trabalhos. Em seguida o vereador Márcio falou do procedimento licitatório da venda da folha 

de pagamento da prefeitura, solicitando ao assessor jurídico fosse elaborado parecer técnico sobre o assunto. O vereador Fernando 

questionou qual o valor da folha de pagamento da cidade de Itaú de Minas, uma vez que arrecadaram seiscentos e dez mil reais, 

respondido que é quase o dobro do valor bruto da folha de pagamento de Fortaleza, e que como venda naquela cidade a Caixa 

participou e perdeu. Após o vereador Wilson comentou resposta de requerimento sobre a reforma da residência da Sra. Márcia a qual 

relata que foi feita visita no local por engenheiro e estão fazendo levantamento dos materiais para compra e início da reforma, e que 

devem retirar a família da casa quando iniciar essa reforma. Disse que foi feita cessão de uso no mandato passado da prefeita Neli, 

porém, todos conhecem a Sra. Márcia e ninguém tem interesse político, mas há três crianças e gostaria fosse dada condições 

melhores de vida a mesma, seja com o aluguel de outra casa ou ampliação do local onde vive, porque lá existe apenas um quarto e 

futuramente poderá trazer problemas já que ela tem uma filha. O vereador Fernando Pereira questionou se a Sra. Márcia foi 

contemplada com lote, respondido que sim, mas que foi chamada na prefeitura e falaram que como ela já residia em imóvel do 

município, e por haver contrato de cessão, a mesma não poderia ser contemplada com lote e por isso desistiu do mesmo, e ainda, 

que nem sabe se a mesma tem condições para construir porque todos sabem como está a situação dos lotes hoje, pois, se não tiver 

apoio de deputado ficará muito difícil por causa da estrutura.  Em seguida comentou que toda estrutura do velório municipal se 

encontra em situação bem crítica, comentando também sobre possibilidade de aumentar o espaço físico uma vez que é bem 

pequeno, mas gostaria que a prefeita desse solução para o problema. Tendo o Presidente informado que na reunião anterior foram 

feitos requerimentos para reforma, assim como ampliação do local e passarela ligando o mesmo ao cemitério. Em seguida o vereador 

Wilson Pereira informou que o executivo cedeu ônibus para levar até Jacui as crianças para jogarem futebol, e agradeceu pelo 

transporte informando ter participado em torno de setenta pessoas, e inclusive estava presente o sargento Ronaldo que após o jogo, 

agradeceu e disse que esse projeto não pode parar. Após fez requerimento ao executivo requerendo a elaboração de projeto para 

reforma e ampliação dos dois campos de futebol, tendo em vista que com os projetos fica mais fácil conseguir recursos através de 

deputados. Tendo o vereador Márcio sugerido fosse acrescentada no requerimento, que após elaboração fosse enviada cópia desses 

projetos aos vereadores. Em seguida o vereador Márcio Andrade questionou se foi construída rampa de acessibilidade no CRAS, 

conforme solicitado por requerimento, respondido que não, reiterou requerimento em nome do Plenário, tendo o vereador Evair 

solicitado não constasse seu nome uma vez que acredita não ter sido construída ainda, devido a falta de material, tendo em vista 

licitação que está sendo elaborada e que esta construção possivelmente está incluída nos materiais que estão chegando. Após o 

vereador Márcio propôs fosse feito requerimento em nome do Plenário requerendo do executivo que os recursos recebidos da Caixa, 

pelo agenciamento da folha de pagamento, fossem usados para dar continuidade na obra do novo loteamento. O vereador Fernando 

Pereira comentou que em reunião com representante da Caixa Econômica, foi anunciado que esse valor seria destinado ao novo 

loteamento, tendo o vereador Evair Pereira confirmado dizendo que além da fala da prefeita, o mesmo falou também em reunião, e 
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por ter essa informação solicitou não constasse seu nome no requerimento, tendo o vereador Fernando solicitado o mesmo. O 

vereador Márcio disse que a prefeita pode ter falado, mas que é bom enviar essa solicitação, pois a destinação será acompanhada de 

pedido dos vereadores. Em seguida o vereador Fernando Pereira comentou ter feito requerimento há algum tempo, solicitando ao 

Presidente fosse feita contratação dos trabalhos da rádio difusora, mas foi procurado pelo Sr. Mateus que informou que não havia 

possibilidade de fazer a referida contratação. Respondido pelo Presidente que consultou o jurídico e foi orientado que não poderia ser 

feita contratação devido ultrapassar o valor de oito mil reais, e que inclusive o assessor jurídico explicou ao Sr. Mateus essa questão, 

tendo sido repassada também informação ao Sr. Julio do jornal correio mineiro. Disse que explicou ao Sr. Meteus que se voltasse a 

ser Presidente entraria em contato com ele e com o Sr. Julio para dividirem os trabalhos, tendo o vereador Fernando dito que de 

acordo com o Sr. Mateus o Presidente chegou a comentar que provavelmente a próxima presidência será do PMDB, e assim, faria a 

contratação dos trabalhos da rádio. Falou que o Sr. Julio merece, e que tem apenas elogios ao seu trabalho na frente do jornal, mas o 

Sr. Mateus também precisa, e se houvesse possibilidade de contratar os trabalhos da rádio, gostaria fosse revista a situação pelo 

Presidente. Ao final o Presidente relatou não ter comentado que o PMDB teria outra presidência, e que o que pode ter falado é que se 

vier a ser novamente Presidente conversaria com os Srs. Mateus e Julio. Após dúvidas referentes ao requerimento do uso dos 

recursos da Caixa no novo loteamento, o vereador Márcio disse que se houverem relatos de que esses recursos serão usados no 

local, que conste então no requerimento que os vereadores concordam e também têm esse desejo, e se não houver o comentário, 

que o requerimento seja então um pedido dos vereadores para que o executivo invista esse dinheiro nos lotes. Em seguida o 

Presidente questionou se há informações da chegada de verba para o município através de deputados, respondido pelo vereador 

Fernando que para este ano não, sendo esta informação divulgada no jornal correio mineiro, e que conforme comentário do vereador 

Ernane em reunião anterior, será colocada emenda no orçamento para o ano de 2014 para esse recebimento, tendo o vereador Evair 

complementado que está para chegar repasse da Presidenta Dilma em valor maior. Após o vereador Wilson Pereira reiterou 

requerimento de material esportivo ao deputado Antonio Carlos para a Associação CRIAFORT. Tendo o Plenário feito requerimento 

ao deputado Renato Andrade no mesmo sentido.  O vereador Wilson esclareceu que a ata da associação ainda não foi registrada, 

devido dificuldades financeiras, mas após registro a associação estará apta ao recebimento de verba. Dito pelo Presidente que o 

intuito de todos os vereadores é melhorias, e que devem solicitar aos deputados federais e estaduais, pois, independente de qual 

deputado for, a verba será bem vinda.  Antes de encerrar solicitou a palavra o cidadão Wesley relatando ter problema de hérnia e que 

sua mãe procurou a assistente social Lilian para providenciar cirurgia para o mesmo, a qual disse que no momento a cirurgia não 

poderia ser realizada, e sim após três anos, ou então deveriam esperar que a hérnia descesse, tendo o cidadão solicitado apoio dos 

vereadores por necessitar dessa cirurgia, relatando que antes as cirurgias eram realizadas. O vereador Márcio comentou que nos 

anos anteriores, inclusive no mandato passado da prefeita, as cirurgias eletivas eram realizadas com freqüência, e deveriam dar 

continuidade, e que apesar de não saber a condição clínica do cidadão, se for emergência o município é obrigado a pagar por esta 

cirurgia, porém, esperar três anos pela mesma é uma situação complicada. O vereador Wilson questionou ao Sr. Wesley o que o 

médico havia pedido, respondido que o cidadão deveria procurar a assistente social para que a cirurgia fosse realizada. O vereador 

Fernando Pereira questionou se foi a assistente social quem disse que era para esperar a hérnia descer para depois operar, 

respondido que sim ou teria que esperar três anos. O vereador explicou que a Sra. Lilian quis dizer que se a hérnia descesse, o 

cidadão enquadraria nos casos de emergência. Continuando o vereador Márcio comentou que o que parece é que a mesma quis 

dizer que a fila está grande e só daqui três anos para conseguir a cirurgia. Ao final foi feito requerimento do Plenário requerendo 

informações quanto ao fato. Após o cidadão Wesley reclamou também de diversos exames que foram cortados, bem como, da falta 

de medicamentos de uso contínuo, pois, sua mãe faz uso dos mesmos e foi informada que está em falta. Diante da informações o 

Plenário fez também requerimento à secretaria de saúde solicitando informações quanto a falta de medicamentos de uso contínuo. 
Tendo ao final o Presidente se comprometido a informar a resposta das solicitações ao Sr. Wesley, esclarecendo que está sendo 

realizada parte dos exames feitos anteriormente, já quanto a falta de medicamentos contínuos, o vereador Wilson disse que alguns 

que vem do Governo não podem ser cortados. Complementando o vereador Fernando disse que há diversos medicamentos que eram 

distribuídos na farmácia básica do município e agora estão sendo distribuídos na farmácia popular após ser feito cadastramento. 

Finalizando as discussões o Presidente solicitou ao Sr. Wesley que trouxesse a esta Casa o nome do medicamento para que fosse 

citado no requerimento, o qual se comprometeu em trazê-lo. Ainda com a palavra o Sr. Wesley falou ainda que a verba do município 
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deve ter caído bastante, pois, as estradas também estão ruins, assim como, escolas e hospitais. O vereador Jurubel esclareceu que a 

queda maior ocorreu em março, concordando o Presidente disse que aos pouco as coisas se encaixam, que nem tudo é culpa da 

queda da arrecadação, e que já solicitou valores da mesma ao contador da prefeitura, mas que ainda não analisou. Tendo o vereador 

Fernando Pereira informado que devido a esta queda, foram feitos cortes que afetaram a população, mas agora está sendo devolvido 

ao povo o que foi tirado, e que esse sacrifício foi feito para pagar dívida herdada da administração anterior. Respondido pelo vereador 

Márcio que essas dívidas foram sanadas com recursos externos, que foram parceladas, e grande parte já foi paga, portanto que, de 

acordo com a tesoureira do município, a situação não é confortável, mas, não está complicada. Finalizando o vereador Fernando 

disse que a população deve continuar cobrando porque é direito da mesma. Após o vereador Márcio Andrade comentou de resposta 

de requerimento, referente ao envio de portarias e decretos á Câmara, informou que foi feito levantamento, que estão faltando 

algumas numerações e que há duplicidade de numeração. Ao final o Plenário fez requerimento ao executivo solicitando sejam 

enviados as numerações de portarias e decretos que ainda faltam nos arquivos da Câmara, que provavelmente estão na 

contabilidade da prefeitura, bem como, esclareça o motivo da duplicidade dos mesmos, visto os assuntos serem diferentes. Antes de 

encerrar o vereador Wilson Pereira fez requerimento ao executivo requerendo o cascalhamento dos pontos mais críticos da estrada 

Fortaleza/Jacuí, bem como das demais onde observar necessário. 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 

aprovados. O Presidente convoca para a primeira reunião ordinária do mês de setembro, a realizar-se no dia 19 às 19:00 horas.  

Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos 

vereadores presentes.   


