ATA DA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 18 DE MARÇO DE 2019.
Presidência do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues.
Às dezenove horas e vinte minutos, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a
reunião. Compareceram os vereadores Danilo Junior de Oliveira (MDB), Denílson Augusto do
Nascimento (PDT), Evair Messias Pereira (PSC), Gabriel Lourenço de Queiroz (MDB), Helio
Justino dos Santos (PR), Márcio Domingues Andrade (PDT), Reginaldo Marques dos Santos
(MDB), e Welington dos Reis dos Santos (MDB. Antes de iniciar o pequeno expediente o
Presidente cumprimentou todos os presentes, aos ouvintes da rádio difusora e aos que
acompanham a sessão pelas redes sociais. Em seguida foi aberto o PEQUENO EXPEDIENTE
com a seguinte pauta: Informado pelo Presidente: 1 - que estavam sobre as mesas convite da
CNM para o Seminário de Qualificação: " Objetivos do Desenvolvimento Sustentável" no dia
21/03/19 a partir das 08:00 horas na sede da ANM em Belo Horizonte; 2 - estavam expostos no
mural de avisos da Câmara novas portarias encaminhadas pelo executivo; 3 - estavam sobre as
mesas cópias de respostas de ofícios e requerimentos. Instalado o GRANDE EXPEDIENTE, O
PRESIDENTE, relatou que quanto a reunião agendada para o dia 12/03 na empresa de transporte
cisne, estiveram presentes e foram bem recebidos. Relatou que o Sr. Januário prestou
esclarecimentos sobre as dúvidas dos vereadores e sobre algumas solicitações que os mesmos
estavam brigando no intuito de melhorar as condições do transporte. Citou por exemplo que um
dos itens discutidos foi o valor da passagem que atualmente é alto, tendo sido respondido que a
mudança do referido valor não depende da empresa, a qual acata norma vinda do Estado. Em
relação a adequação de horários do transporte para atender os fortalezenses que trabalham em
Passos, o Sr. Januário informou da dificuldade por não depender somente do mesmo. Tendo o Sr.
Januário citado que inclusive existe um determinado horário no período da manhã o qual foi
solicitado direto na SETOP, porém, tal horário não está atendendo nenhuma demanda e que a
empresa está praticamente pagamento para fazer este transporte no horário citado. O Presidente
disse ter ficado impressionado com o pedido feito anteriormente para o transporte do horário
citado acima, o qual para o mesmo não tem nenhuma serventia. Relatou que durante as
discussões o Sr. Januário sugeriu fosse feita audiência pública com a população para que
democraticamente seja decidido qual horário realmente a mesma necessita, visando atender a
demanda, pois, atualmente apenas o horário as sete e meia da manhã está atendendo as
necessidades do povo, já os demais horários nem tanto. No uso da palavra o Presidente disse
que os nove vereadores estão lutando para que estes horários melhorem para a população e para
os cidadãos que trabalham em Passos e necessitam deste transporte. Salientou que o Sr.Januário
não falou sobre o que tem e o que não tem condições de fazer, porém, não deixou de mostrar
apoio, tendo dito que a audiência é o principal para saber das necessidades da população. Que o
Sr. Januário disse que já solicitou que os motorista observem e puderem analisar que há pessoas
que deixam o ônibus passar do ponto e permanecem esperando carona e por isso solicitou
análise porque as vezes com a mudança de horário irão deixar de beneficiar quem realmente
precisa para ajudar àqueles que não vão no ônibus e sim de carona. Tendo o Presidente dito que
este é um assunto para os vereadores analisarem e marcarem audiência com a população para
verem se realmente irá atender a necessidade da população e se haverá demanda. Ao final o
Presidente disse entender que se esta Casa insistir um pouco mais, pode ser que consigam
mudar alguns horários, mas, isso depende da demanda. Após o Presidente falou novamente
sobre a mudança do horário das aulas da escola estadual, disse ter recebido reclamações e
sugeriu agendassem reunião com o prefeito para discutirem o assunto, tendo em vista diversos
questionamentos inclusive sobre a diminuição de rendimento de alunos dentro da sala de aula.
Relatou que após reunião observarem que não serão gerados mais custos para a prefeitura, e se
os custos do período da manhã forem iguais aos do período da tarde, então poderiam mudar as
aulas para o período vespertino, porque não só para os moradores do Chapadão, mas, para os
demais pais, ficará mais fácil, pois, atualmente com o período chuvoso a situação está bastante
complicada. Dito pelo Presidente que o correto seria ter uma resposta do prefeito para que
pudessem informar o povo que esperam respostas dos vereadores. Na sequência o Presidente
parabenizou aos organizadores do campeonato de futebol de salão ocorrido recentemente no
poliesportivo. Parabenizou também aos atletas, a administração pela realização dos eventos, bem
como, ao vice-prefeito que também é diretor do departamento de esportes. Salientou que existem
requerimentos dos vereadores solicitando melhoras no setor de esporte, bem como, projeto do
vereador Marcio Andrade neste sentido, mas, para o Presidente não adianta de nada organizar o

evento se não houver boa participação, compreensão e união dos atletas. Enfatizou que foi
possível observar o respeito entre as equipe o que foi muito bonito, e não presenciou brigas.
Parabenizou novamente todos os atletas porque quem faz o espetáculo são os mesmos, e
ressaltou que se mantiverem o respeito que este Presidente viu no campeonato, com certeza
devem organizar outros. Ao final agradeceu a Sra. Marisa e o Sr. Adilson Francisco que apoiaram
bastante tal campeonato. Ainda sobre a mudança de horário da escola, o Presidente relatou que
as vezes algumas pessoas o procuram, assim como, outras pessoas procuram os demais
vereadores e que o correto seria mesmo se reunirem em audiência pública, pois, desta forma
saberão da opinião da maioria dos pais. Após falou o vereador EVAIR MESSIAS PEREIRA se
desculpando com o Presidente da Casa e com os colegas Danilo Oliveira e Reginaldo Marques
por não ter podido comparecer na reunião junto ao representante da empresa cisne, tendo em
vista, ocorrência de imprevisto. Após se lembrou que na última reunião ordinária, o Sr. Itamar
Justino esteve na Câmara e pediu que este vereador fizesse denúncia ao Plenário, em relação ao
fato de o prefeito estar usando de um bem público para atrapalhar o comércio do cidadão.
Enfatizou que durante a reunião deixou claro que o Sr. Itamar este nesta Casa e solicitou fosse
feita a denúncia, e que fez o pedido, lembrando que este vereador apenas fez o que foi solicitado
pelo comerciante. Que expôs seu posicionamento por entender que se o prefeito cumprisse as
regras na íntegra, no diz a lei aprovada na Câmara, não haveria nenhum problema o executivo
alugar o Clube Municipal, porém, o valor arrecadado com o aluguel deveria ser revertido para o
setor de esportes do município,o qual realmente precisa, mas, pode ser que alguma pessoa
entendeu mal, interpretou de forma diferente, e houve comentário de que o vereador havia falado
mal em Plenário do Sr. José Andradinho. O vereador solicitou ficasse claro que o nome do Sr.
José Andradinho foi citado, porque o mesmo havia alugado o espaço do Sr. Itamar, mas, depois, o
prefeito cedeu o espaço do Clube Municipal para o mesmo fazer o evento. Lembrando que o Sr.
José Andradinho está em seu direito de querer um local que achar melhor ou até mesmo mais
barato. Já o questionamento feito pelo Sr. Itamar Justino não foi contra o Sr. José Andradinho,
mas sim, contra o prefeito o qual deve definir se irá alugar ou não o Clube, se vai reformar ou não
o local e de qual maneira o mesmo irá proceder. Ao final esclareceu que em momento algum falou
mal do Sr. José Andradinho, tão pouco se posicionou contra o mesmo. Sobre denúncia referente
ao servidor Elcio Luiz dos Santos, o vereador Evair Pereira disse que foi respondido requerimento
pelo executivo o qual solicitava informações de que maneira foi feito este procedimento, e
analisando a resposta deu para entender que o prefeito criou a comissão exclusivamente para
saber o valor que o mesmo teria que pagar para o servidor Elcio Luiz dos Santos. Tendo ficado
claro que esta comissão em momento algum foi designada para saber se todo o procedimento foi
feito de forma legal. Relatou que em conversa com o assessor jurídico após análise da resposta
encaminhada á Câmara, observou que em todos os momentos o prefeito em suas
fundamentações, cita que todo o procedimento realizado foi incorreto, desde ter dado serviço a
um servidor que é efetivo em outro cargo, também quanto ao valor de quase vinte e sete mil reais
que foi pago ao mesmo, valor este que dependia de processo licitatório, tendo infringido a lei de
licitação. Disse que existem outros tipos de crimes que foram cometidos, pois, nenhum outro
servidor público pode receber valor maior que o salário do prefeito, mas, a folha de pagamento do
servidor Elcio Santos foi estampada com quase vinte e quatro mil reais, enquanto o prefeito
recebe mais ou menos dez mil reais, ou seja, mais um extrapolamento cometido. Relatou que em
conversa com o assessor jurídico e como vereadores estão na Câmara para fiscalizar, quando
surge um fato ou denúncia, a mesma deve ser apurada de imediato para verificar a verdade, se é
necessário ouvir alguém ou fazer algum tipo de levantamento, e diante da resposta do prefeito
não resta dúvida de que não existe necessidade de a Câmara fazer apuração dos fatos, isso
claro, estando todos os vereadores de acordo, então, diante da resposta encaminhada pelo
executivo, a denúncia deveria ser feita diretamente ao Ministério Público, para que o mesmo se
manifeste em relação ao que houve. Disse acreditar que posteriormente as comissões da Câmara
irão se reunir para verificarem qual será a postura adotada em relação a esta denúncia, que na
opinião do prefeito é gravíssima tendo em vista, o prefeito ter infringido várias leis e infelizmente
um gestor público precisa tomar este cuidado. Enfatizou que não está culpando o prefeito
municipal, Adenilson Queiroz, pois, sabe que a intenção do mesmo, de serrar a madeira é boa,
visto que atenderia a área rural, para manutenção e construção de mata burros e pontes, porém,
este tipo de serviço deve ser feito com certa transparência, principalmente quando são homens
públicos e que cuidam do dinheiro do povo, visto que trabalhando com clareza não sobrarão
dúvidas referentes a honestidade. Relatou que a cotação de preços e a licitação existem
justamente para trazer o serviço no preço real e acessível e desta forma o trabalho será

transparente e não haverá questionamentos de vereadores e nem do Ministério Público.
Comentou que neste momento como vereadores devem fazer seu papel que é comunicar o órgão
superior para que façam esta análise. Após foi feito requerimento do Plenário à diretora do
departamento de saúde e também ao setor de recursos humanos da prefeitura requerendo
seja encaminhada à esta Casa cópia da folha de ponto do servidor Elcio Luiz dos Santos,
no período que trabalhou de motorista da policlínica municipal, mas, também prestou
serviços com motor serra para o município. Requer ainda informações do ano em que o
referido serviço foi prestado, visto que na resposta encaminhada à Câmara não cita o
mesmo. Sobre a mudança no horário das aulas da escola municipal, o vereador Evair Pereira
disse que o colega Marcio Andrade fez requerimento solicitando a realização de audiência pública,
porém, em resposta de requerimento sobre a redução de custos que a mudança traria ao
município, o executivo entende que a mudança de horário para o período da manhã está sendo
produtivo e que os alunos estão tendo rendimento excelente. Dito pelo vereador que o que já
ouviu até o momento sobre este assunto, ninguém pensa igual o prefeito, pois, todos que
procuraram o vereador para falar deste assunto, no caso os pais, pensam o contrário do prefeito,
que as crianças estão rendendo menos e estão dormindo em sala de aula, e isso traz certo
transtorno. Questionou como os professores vão colocar de pé para assistir aula, uma criança que
quer dormir, e para o vereador o prejuízo é grande, por isso na opinião do mesmo, o prefeito deve
colocar a mão na consciência vier até à Câmara reunir com os vereadores e população. Solicitou
que nesta reunião também esteja presente o procurador jurídico do município, Sr. Paulo Fonseca
para que possam fazer acordo que não seja mudado pelo referido procurador como já ocorreu
anteriormente quanto o prefeito se reuniu sozinho com os vereadores, causando insatisfação,
visto mudar totalmente o que havia sido combinado. Solicitou que esta reunião seja produtiva de
forma a atender os alunos para que os mesmos não tenham perda de rendimento como vem
ocorrendo, conforme dito por várias pessoas e professores os quais verificaram esta perda. Em
seguida o vereador Evair Pereira disse que na reunião anterior ficou em dúvida, mas, procurou
saber junto a ex-prefeito Neli Leão e descobriu que os alunos menores, ou seja, os da quarta séria
para baixo somente começaram a ser transportadas para Fortaleza no mandato do atual prefeito.
Esclareceu que os alunos que inicialmente foram trazidos para Fortaleza, eram os que
primeiramente iam estudar em São Sebastião do Paraíso, isso na gestão na ex-prefeita Neli Leão.
Disse se recordar que o atual prefeito, na época como vereador, se deslocou até o Bairro
Chapadão e fez denúncia referente as instalações da Escola José Dias, inclusive a vigilância
sanitária esteve no local e tentou impedir que as aulas não acontecessem na referida escola, mas,
a ex-prefeita com a autoridade que tinha a época, manteve a escola até o quarto ano no Bairro
Chapadão. Tendo deixado claro que final que foi nesta atual administração que as crianças
menores começaram a ser transportadas para estudar em Fortaleza de Minas. Após o vereador
Evair Pereira fez requerimento ao executivo requerendo providências imediatas quanto ao
transporte de alunos da zona rural que tem sido feito em veículos da saúde. O vereador
disse ter sido procurado pelos pais destes alunos e que esta situação é muito grave, que entende
que se este transporte talvez ocorra em algum dia que os veículos da educação estejam com
algum tipo de problema, mas, o fato é que o referido transporte está ocorrendo com frequência e o
vereador recebeu reclamação destes pais, os quais estão cobertos de razão, porque veículos da
saúde transportam pessoas doentes, que estão com algum vírus, ou algo transmissível. Relatou
que é errado o veículo deixar pacientes e transportar alunos. Solicitou que o prefeito tome
providências imediatas antes que este vereador faça denúncia, tendo em vista, o fato ser
grave, pois, veículos da saúde devem ser usados neste setor, e não devem misturar
crianças que são indefesas e que o organismo ainda é frágil e está em desenvolvimento.
Sugeriu que seja usado para transporte destes alunos, veículo do setor da saúde e que está
sobrando, o qual deverá ser transferido para o setor da educação. Comentou que se os
veículos da saúde que vem sendo usados no transporte escolar fossem ao menos desinfetados
com algum tipo de produto, mas não, a situação é automática, visto que o paciente desce do carro
o qual se desloca para a escola para transportar os alunos. O vereador deixou claro que esta
questão é uma realidade, que em momento algum está discriminando alguém que esteja doente,
mas, apenas está dizendo a verdade, visto que ninguém em perfeitas condições entra em veículo
da saúde e quem usa o mesmo é porque tem algum tipo de problema. Antes de encerrar o
vereador Evair Pereira fez requerimento à Sra. Edina Andrade, enfermeira da atenção
primária do PSF requerendo informações dos servidores que fizeram e fazem jus ao
recebimento do PMAC desde 2017 até o presente momento. No uso da palavra o VEREADOR
MÁRCIO DOMINGUES ANDRADE, disse que quanto ao horário de funcionamento da escola

municipal, na reunião anterior foi feito requerimento e entende que devem aguardar resposta,
pois, foi proposto que o prefeito faça debate entre os vereadores, a população, pais e mães
envolvidos. Tendo sido proposta também a realização de audiência pública na Câmara, porém, no
entendimento do vereador a atitude deve partir do prefeito tendo em vista ter sido o mesmo que
fez a mudança. Salientou que o prefeito precisava ter mais hombridade e respeito com a
população e tentar conversar com o mesmo. Em relação as estradas rurais o vereador relatou que
a situação está crítica, muitos buracos e barro. Disse que foi feito requerimento ao executivo,
solicitando fosse feito cascalhamento em alguns pontos, inclusive citou ponto acima da
propriedade do atual prefeito, tendo respondido que existem vários lugares para fazer o serviço e
não só no local citado pelo vereador. Tendo o vereador Marcio dito que ainda bem que o prefeito
está ciente que a situação está muito ruim, porém, o vereador gostaria de falar para que seja dada
prioridade em alguns lugares, porque está vendo que estão sendo feitas manutenções de pessoas
e que as vezes precisam atender primeiro o coletivo. Citou exemplo da estrada de Jacuí, acima do
local conhecido como morro do bagaço, o qual não está intransitável, mas, existem valetas e o
local está muito ruim, sendo que com um caminhão de cascalho o problema é resolvido. Relatou
que o cascalho é disponibilizado pela empresa Morro Azul e que com o sol que tem aparecido dá
para fazer o serviço. Fez requerimento ao executivo para que seja elaborado plano de ação
mais efetivo visando fazer as manutenções dos pontos mais críticos das estradas rurais,
visto que se forem aguardar o término das chuvas o município terá muitos problemas e a
situação ficará pior. Em seguida o vereador Marcio Andrade comentou sobre resposta de
requerimento referente a volta da realização das cirurgias eletivas, tendo sido respondido pelo
prefeito que as mesmas estão sendo feitas e que apenas não estão agendando para a santa casa
de Passos, porém, tudo já está encaminhado e há dezessete pré operatório. Dito pelo vereador
que então tais cirurgias estão sendo feitas e que o prefeito está ciente que a Câmara colocou
emenda impositiva no orçamento para que fossem feitas estas cirurgias e que os vereadores
apóiam o jeito de fazer desde que seja utilizado o procedimento correto pela prefeitura. Quanto a
planilha de custo, o vereador Marcio Andrade questionou se os vereadores se lembravam que
estavam presentes nesta Casa, o assessor jurídico, ele e o atual presidente da Câmara, e o
prefeito disse que a mudança de horário do turno escolar era exclusivamente por questões de
custos. Tendo o Presidente concordado e dito que na época o prefeito disse que ira haver
economia para o município. Dito pelo vereador Marcio Andrade que em resposta de requerimento
o executivo justifica que a mudança não está relacionada a custos, que o prefeito não está
preocupado com os custos e sim com a melhora da qualidade do ensino, inclusive citou a sala
multiserial a qual irá acabar. O vereador Marcio enfatizou que para o mesmo, para o assessor
jurídico e para o atual presidente da Câmara o prefeito expôs que a mudança era única e
exclusivamente por causa de custos, e a justificativa no requerimento já não fala nada sobre isso.
Diante disso o vereador Marcio Andrade reiterou requerimento ao executivo o qual solicita
planilha das economias feitas pelo município após ter mudado o turno da escola municipal.
Justificando que este questionamento está baseado em fala do prefeito em reunião com
este vereador, o Presidente da Câmara, o vice-presidente da Câmara e o assessor juridico,
de que com esta mudança era exclusivamente para economizar recursos. Em relação ao
requerimento sobre a realização de audiência pública com os pais dos alunos, disse que irá
aguardar resposta quanto ao horário de funcionamento da escola municipal. Solicitou que se a
referida audiência for agendada, que a população participe para ajudar os vereadores, pois,
sozinhos na Câmara não são ninguém, estão nesta Casa para representar mas, necessitam do
apoio do povo. Continuando o vereador Marcio Andrade disse que em reunião anterior comentou
que era lamentável o fato de a prefeitura devolver quarenta e três mil reais de um recurso que
havia recebido para aquisição de trator, plantadeira e ensiladeira. Deixou claro que em momento
algum jogou a culpa da devolução deste valor em nenhum órgão e em nenhum servidor, apenas
citou que devido a cotação que é feita e posteriormente a licitação para a aquisição, será
devolvido o referido valor, mas, não jogou esta culpa em ninguém, pois, pelo que observou
quiseram fazer conversinhas nas ruas de que o vereador estava culpando alguém pela devolução,
porém, apenas lamentou o município não poder reutilizar este valor que havia sobrado, lembrando
que o fato da não reutilização está relacionado ao governo federal que não permite mais esta
reutilização. Enfatizou que gostaria de deixar clara esta questão porque há pessoas que lêem de
uma forma e repassam para os outras de outra para fazer graça. Tendo o vereador dito que
devem fazer graça com a cara de outra pessoa e não com ele, visto que o mesmo fala a verdade
e não brinca. Comentou que não irá falar nomes, porém, esta pessoa deve respeitar mais o que é
dito pelas pessoas e deve falar a verdade. Na sequência o vereador Marcio disse que foi

respondido requerimento referente a troca de lâmpadas queimadas na cidade, dizendo que a cada
quinze dias a prefeitura participa de um consórcio, que existe empresa contratada que faz esta
troca. Dito pelo vereador que o mesmo sabe disso, e que o pedido foi no sentido de que seja feita
varredura onde existam lâmpadas queimadas as quais devem ser trocadas. Salientou que não
está pedindo para contratar empresa e que todos sabem da existência do consórcio acima citado.
Em seguida o vereador informou que há algum tempo foi feita reunião com a presença deste
vereador, do colega Denílson Nascimento, do presidente do sindicato rural, da servidora Cida
Queiroz, alguns assessores do ex-deputado Carlos Melles e o próprio prefeito, tendo sido
conseguido recurso já acertado em 2018 no valor de noventa e cinco mil reais para o município
cujo objeto é a aquisição de duas carretas, uma grade aradora, uma grade niveladora, e um
distribuidor de calcário e adubo. Relatou que foi publicado esta semana pela casa civil que
provavelmente irá comunicar o ministério da agricultura que é o responsável pelo recurso e dentro
de aproximadamente dez dias úteis o valor deve cair na conta do convênio. Disse que já
comunicou o prefeito desta situação, solicitou ao mesmo que conferisse na conta do convênio e
caso não tenha caído o valor para informar ao vereador para que o mesmo faça contato com os
assessores do ex-deputado Carlos Melles para que tomem as providências para que isso
aconteça. Finalizando o vereador Marcio Andrade enfatizou seu agradecimento ao ex-deputado
Carlos Melles por mais uma emenda colocada no município e disse que devem esperar o recurso
chegar na conta para terem certeza de que está pago apesar de que já foi publicado e não tem
erro, mas, é importante destacar o compromisso com a população e com o crescimento do
município. Antes de encerrar o vereador Marcio Andrade comentou que está vendo algumas
situações e que fica um pouco triste e não é com todos não. Alertou alguns cargos comissionados
ou alguns servidores que recebem gratificação. Falou que o prefeito diz que todos os servidores
comissionados com exceção do procurador jurídico, é da prefeitura e que está economizando para
o município. Dito pelo vereador que até concorda com a economia, mas, para aquele funcionário
que o prefeito está nomeando e não necessita contratar outro para aquele lugar. Citou como
exemplo os servidores Ronaldo Leão e Nivaldo Estevam, em que o executivo contratou dois
motoristas para o lugar dos mesmos, e isso para o vereador não é economia porque está tendo
que contratar outro servidor para fazer o serviço dos cidadãos citados. Disse que fazer economia
é quando por exemplo, remaneja o servidor Aroldo Aguiar que é destinado à biblioteca para outro
setor. Comentou mais uma vez não estar falando de todos e sim de alguns, que não quer citar
nomes, mas, gostaria de deixar claro que gestão de prefeito termina e que neste momento os
servidores que agora são comissionados ou recebem gratificação voltam a trabalhar com pessoas
que as mesmas pisaram e humilharam, serão companheiros de trabalho. Salientou que as
pessoas devem ser mais sensatas, ser mais humanos, humildes, ter mais seriedade e não deixar
o poder subir a cabeça e maltratar as pessoas, ou seja, é o mesmo que os vereadores não utilizar
de seus cargos para não maltratar ninguém porque o cargo acaba. Pediu que tratem bem os
colegas de trabalho não imponha, mostre apenas a necessidade do trabalho ser feito, pois, este
vereador tem certeza que o servidor tem responsabilidade e irá fazer. Disse que a cidade é
pequena, que todos são pequenos e que existe uma questão que para liderar, dar ordens e fazer
as coisas funcionar não há necessidade de maltratar as pessoas, pois, são todos companheiros.
Após o vereador Marcio Andrade relatou que todos estão vendo a população limpando as
beiradas das calçadas. Fez requerimento ao executivo para que seja reformulado o Código
de Posturas do Município, estabelecendo com clareza quais são as responsabilidades do
município e da população quanto a limpeza de calçadas, ruas e terrenos. Requer seja
estabelecida legislação que permita a cobrança desta limpeza ao proprietário do terreno,
caso o mesmo seja realizado pela prefeitura. Justificou que já fez requerimento neste sentido,
que a própria população fazendo este serviço, fica parecendo que o povo está fazendo para a
prefeitura, sendo que as vezes é obrigação do dono do terreno. Relatou que se não fizerem estas
mudanças o povo não irá fazer as limpezas necessárias. Solicitou sejam feitos os esforços
necessários para melhorar a situação porque os vereadores estão sendo cobrados e com estas
mudanças será estabelecido o que realmente é de responsabilidade da prefeitura. Sugerido pelo
vereador Evair Pereira que utilizem dos servidores que trabalham na zona rural para fazer a
limpeza das beiradas das calçadas da cidade, já que existe a desculpa de que as margens das
estradas não estão sendo limpas devido ao período chuvoso, pois, na limpeza da cidade as
chuvas não irão atrapalhar, tendo o vereador dito que esta situação está vergonhosa e horrível.
Em seguida falou o VEREADOR DENILSON AUGUSTO NASCIMENTO parabenizou todos os
atletas que disputaram o campeonato e futsal. Disse ter tido a oportunidade de assistir a final e a
semi final e observou que foi uma grande partida, deu para perceber que Fortaleza tem grande

atletas. Desejou que o prefeito continue realizando mais campeonatos. Parabenizou o prefeito e o
vice-prefeito que também é diretor do departamento de esportes, pela realização do referido
campeonato, bem como, o Sr. Adilson Francisco, e as Sras. Marisa Leão e Juliana Vidigal que
estavam engajados e ajudando. Após agradeceu a resposta encaminhada pelo prefeito sobre a
realização das cirurgias eletivas, tendo em vista, que as últimas respostas neste sentido não
foram bem convincentes. Disse estar satisfeito com a resposta, visto que o prefeito informa que
estão sendo realizadas cirurgias e que há dezessete pessoas no pré operatório, tendo solicitado
que as mesmas continuem sendo feitas. Em relação a reunião junto ao Sr.Januário, representante
da empresa de transporte cisne, questionou se foi levada a proposta citada pelo vereador Danilo
Oliveira, referente a venda de passagens mensais para quem trabalha na cidade de Passos. Em
resposta o vereador Danilo disse que a proposta foi levada ao Sr. Januário e infelizmente a
resposta recebida foi que a passagem tem preço tabelado, e não haveria possibilidade de reduzir
o valor. Que é a secretaria que define o valor da tarifa e que há casos que na mesma semana
ocorre alteração de valor da mesma. No uso da palavra o vereador Danilo Oliveira disse que os
vereadores não devem desanimar com esta resposta, que devem levar a questão junto à
secretaria responsável e sensibilizá-los quanto a isso. Relatou acreditar que para viabilizar que os
trabalhadores possam utilizar este transporte é de fundamental importância que esta tarifa seja
reduzida, pois, com valor de seis reais e trinta centavos por dia, somando ida e volta no mês todo,
fará com que o custo deste transporte fique muito alto, lembrando que a maioria das pessoas que
trabalham em passos, recebem salário comercial o que já não é tão atrativo e se tirar parte para
pagamento de passagens sobrará muito pouco. O vereador Danilo disse que tentaram sensibilizar
o Sr. Januário e que mostraram que se a empresa conseguir reduzir o valor da tarifa, haverá uma
grande possibilidade de ter taxa de ocupação grande no Ônibus, porque os trabalhadores
interessam e necessitam deste transporte, porém, com valor razoável de no máximo quatro reais
a passagem. Comentou que várias pessoas disseram que se a ida em Passos fosse somente uma
vez ao mês por exemplo, seria tranquilo pagar o atual valor, mas, para o trabalhador que
necessita do transporte mais ou menos vinte e duas vezes no mês fica difícil. Relatou que os
representantes da Câmara que estiveram na reunião, levaram também para discussão a
necessidade da comunidade quanto ao transporte nos sábados e domingos, principalmente nos
sábados visto vários trabalhadores que trabalham no comércio. Tendo sido solicitado que
fizessem um teste e que abrissem este horário, porém, foi respondido pelo Sr. Januário que
quando se faz solicitação de horário, é necessário manter o mesmo por três meses e para retirar
deve aguardar este espaço de tempo, sendo que para que haja alterações o representante deve
ter autorização da secretaria responsável. Com a palavra o vereador Denílson Nascimento disse
que se os vereadores não conseguirem acordo com a cisne, deveriam tentar se reunir com o
prefeito para resolver este problema, até porque este assunto foi pauta de promessa de
campanha onde iriam ajudar neste transporte para os trabalhadores uma vez que o município está
carente de emprego. Sugeriu que da mesma forma que criaram a associação dos estudantes,
poderiam pensar na possibilidade de criar associação dos trabalhadores para transportar os
mesmos, lembrado pelo vereador que devem verificar a legalidade desta questão, inclusive o
assessor jurídico da Câmara poderia verificar esta situação, pois, é importante o município dar
condições para as pessoas que trabalham em Passos porque ao fim do mês a despesa com
passagem fica pesada. Sobre a denúncia envolvendo o servidor Elcio Santos, o vereador
Denílson solicitou fosse feita leitura de dois trechos da resposta vinda do executivo, quando a
decisão do processo administrativo feito pela comissão. Após a leitura o vereador Denílson relatou
que deu para ver claramente que esta comissão foi mesmo constituída para levantar valores do
trabalho feito pelo servidor Elcio Santos. Tendo a comissão deixado claro que foi uma contratação
de serviço de forma irregular, a qual foi montada apenas para analisar valores. Em aparte o
Presidente disse que as comissões devem se reunir para discutir qual decisão será tomada, pois,
não podem ficar esperando porque o prazo está vencido. Ao final o vereador Denílson Nascimento
disse que os vereadores devem se reunir para tomarem uma decisão e dar resposta aos autores
da denúncia. Enfatizou que estes dados não é de se esconder de ninguém inclusive vários
servidores questionaram este fato, querendo saber o que estava acontecendo e os motivos de o
servidor ter prestado este serviço. Salientou que não está dizendo que o servidor Elcio Santos
está errado, pois, o mesmo trabalhou, prestou o serviço, tanto que a comissão em análise
verificou os valores e entenderam que era realmente o que o servidor tinha que receber, e o que
os vereadores estão questionando é a forma que foi paga, e que isso sirva para que o prefeito e
os servidores que trabalham na parte administrativa para que tomem este cuidado na próximas
contratações e nos próximos serviços que forem fazer. Relatou que todos sabem que primeiro é

feita cotação de serviços e após licitação, então, que observem estas questões para que não
tenham problemas futuros. Em aparte o Presidente disse que a situação é muito difícil porque o
servidor fez o serviço, serviu para todo município, o prefeito fez com intenção de ajudar, porém,
entende que deveriam analisar corretamente a forma de ser feito o serviço, porque pode ocorrer
de o servidor Elcio ter problemas sem precisar. Concordando o vereador Evair Pereira disse que a
obrigação de saber da legislação correta é do poder executivo, do procurador jurídico do
município, pois, agora poderá recair sobre o funcionário que prestou o serviço. Dito pelo
Presidente que todos fizeram para ajudar, mas, foi recebida denúncia, e os vereadores são
cobrados quanto a apuração dos fatos, visto estar errado, lembrando que algumas pessoas só
enxergam o erro, e por isso, as comissões devem se reunir para chegar num acordo de qual
decisão será tomada. Tendo o vereador Denílson Nascimento dito que foi por isso que tocou no
assunto, porque com frequência está sendo questionado qual será a ação da Câmara diante da
denúncia. Deixou mais uma vez claro que não estão perseguindo ninguém, nem prefeito e menos
ainda o servidor Elcio Santos que trabalhou, e apenas estão questionando a forma que foi feito o
pagamento. Em seguida o vereador Denílson Nascimento agradeceu o ex-deputado Carlos Melles
pela indicação em emenda e pelo valor que será recebido. Disse que não estava confiando muito
que o município seria agraciado, visto o ex-deputado não ter sido reeleito, mas, pela informação
do vereador Marcio Andrade, esta Casa só tem a agradecer pela contribuição. Após falou o
VEREADOR REGINALDO MARQUES DOS SANTOS comentando sobre reunião com o Sr.
Januário, representante da empresa cisne. Disse que teve ideia de fazerem cotação de preço de
passagem, ou seja, buscar informações de quanto esta empresa cobra pela passagem nas
cidades vizinhas. Falou ainda que devem verificar também por quilometragem, porque de acordo
com o Sr. Januário, é a SETOP que tabela os valores, então, isso deve ocorrer para todos os
municípios em que a empresa cisne faz o transporte. Em aparte o vereador Evair Pereira disse
que no caso de Fortaleza devem analisar com cuidado porque segundo informações as
passagens são cobradas de Passos até na mineração, trajeto este que deve ser retirado já que
empresa não usa mais deste transporte, daí a soma dita pelo vereador Reginaldo terá valor
reduzido. Informado pelo vereador Reginaldo Marques que na reunião o Sr. Januário informou que
já foi retirado o valor correspondente ao trajeto até a mineração, a qual não efetua mais o
pagamento. Disse que este é mais um agravante, visto que a mineração pagava oito mil reais
mensais para a cisne e a empresa de transportes ainda cobrava o valor da passagem de pessoas
que não eram vinculadas a mineração no mesmo valor das que tinham o referido vínculo.
Comentou que fazendo a cotação de preço, através da quilometragem irão saber se realmente é a
SETOP que está ou não tabelando os valores das passagens. Questionou porque o valor da
passagem não pode ser mais barato para mais ou menos trinta e cinco trabalhadores que vão
para Passos todos os dias, mas, faziam a oito mil reais mensais para a mineração, independente
da quantidade de funcionários que eram transportados. Citou os trajetos e horários que a cisne
fazia o transporte dos funcionários da mineradora e disse que se dividirem o valor de oito mil reais
pela quantidade de pessoas que andavam no ônibus com certeza dará menos de quatro reais por
passagem, então, na opinião do vereador Reginaldo se puderam reduzir custos de passagens
para a mineradora, podem fazer o mesmo para os diversos fortalezenses que vão trabalhar em
Passos todos os dias perante comprovação de que estão mesmo trabalhando. Após o vereador
Reginaldo Marques fez requerimento com participação do Presidente e dos vereadores
Danilo Oliveira e Gabriel Queiroz ao executivo requerendo seja verificada a possibilidade de
construção de guarita na saída para Passos, próximo dos lotes que foram doados, para
servir de abrigo nos períodos chuvosos e do sol, contribuindo com os cidadãos que
aguardam a passagem do ônibus. Em seguida o vereador Reginaldo Marques comentou que
próximo da Mercearia Souza, houve inversão de rua, tendo sido isolada a rua que seguia em
frente a mercearia e atualmente é usado para tráfego trecho aos fundos da mesma, porém, a
sinalização de parada obrigatória ainda está dando preferência para a rua sem saída, ou seja, a
parada obrigatória está para a rua que tem segmento. Fez requerimento ao executivo
requerendo a inversão de placa de parada obrigatória próxima a Mercearia Souza, visto que
devido as mudanças de tráfego, o local exato de posicionamento da referida placa seria
descendo a Rua Bonifácio Álvares da Costa. Continuando o vereador Reginaldo Marques
sugeriu o envio de ofício em agradecimento ao ex-deputado Carlos Melles pela destinação de
recursos para aquisição da patrulha agrícola, bem como, pelo recurso de noventa e cinco mil reais
citados pelo vereador Marcio Andrade nesta reunião. Disse que o ex-deputado merece os
cumprimentos porque mesmo não sendo eleito manteve suas emendas, e isso não aconteceu
com alguns deputados que não foram eleitos e retiraram as emendas do município. Relatou que

não irá citar nomes, porém, acompanha a situação e está por dentro destes fatos. Disse que
sempre comenta em seu estabelecimento que vê o brasileiro dizer que há necessidade de
mudança, e este vereador concorda, porém, a vida parece uma barganha, e se a pessoa quer
mudar, deve ser para melhor. Comentou que há muitos anos houve falar do nome Carlos Melles
na política, e até no momento nunca soube de nada que manchasse a honra do ex-deputado.
Falou que devem haver mudanças sim, mas, que as pessoas devem tomar cuidado com a
mudanças feitas porque ao invés de progredir podem estar regredindo. Em aparte o vereador
Marcio Andrade relatou que a região perdeu uma pessoa de extrema influência, que inclusive foi
ministro do esporte no país, e secretário de estado. Dito pelo vereador Reginaldo Marques que
prova disso é que o Sr. Carlos Melles foi convidado a participar da gestão do novo governo, tendo
em vista sua competência e capacidade. Ao final parabenizou o ex-deputado pelo empenho com o
município de Fortaleza. Tendo o vereador Marcio Andrade dito que após confirmado o
recebimento do recurso de noventa e cinco mil reais, esta Casa pode sim expedir ofício
agradecendo pelos dois recursos encaminhados pelo ex-deputado. Na sequência o vereador
Reginaldo Marques parabenizou todos os organizadores do campeonato de futsal e deixou claro
do diretor do departamento de esportes que no poliesportivo ainda existe uma goteira, pois,
durante os jogos, a todo momento o Sr. Adilson Francisco usava pano para secar a mesma. Pediu
a palavra o vereador Marcio Andrade para dizer que devem parabenizar pela realização do
campeonato, porém, não devem esquecer da OLIMPFORT a qual ainda não foi realizada. Em
seguida o vereador GABRIEL LOURENÇO DE QUEIROZ, comentou que após reunião com o Sr.
Januário que o mesmo ficou de dar parecer. Quanto ao valor atual da passagem disse que
realmente está alto e que se for feita reavaliação tendo em vista não estarem mais indo até a
mineração, provavelmente o referido valor irá ser reduzido, e que irá aguardar e torcer para que
esta questão dê certo. Em relação as cirurgias disse que fica contente em saber que as mesmas
estão sendo feitas, tendo em vista, a saúde ser prioridade. Comentou sobre requerimento
expedido ao executivo o qual solicitava apoio junto a CEMIG para verificar a situação de poste de
energia próximo da policlínica. Disse que procurou o prefeito sendo respondido que o mesmo
falou com representante da CEMIG, o qual respondeu que não existe problema no poste e que a
responsabilidade do mesmo é da própria CEMIG, além de o referido poste não ter perigo e não
estar ameaçado, porém, todos estão vendo que existe sim ameaça, tanto que o colega Helio
Justino também já fez requerimento, além de todos que passam pelo local observarem e
relatarem os riscos que tal poste oferece. Pediu a palavra o Presidente para dizer que nem com
os constantes piques de energia a CEMIG não está conseguindo corrigir, mesmo sendo sua
responsabilidade, imagina com o poste. Disse torcer para não acontecer nada sério, e caso ocorra
não irá adiantar nada acionar a CEMIG, pois, já vai ter acontecido. Enfatizou que se a CEMIG
tivesse mesmo a responsabilidade que seu representante fala que tem, já não estariam ocorrendo
mais tantos piques de energia, além de já terem substituído o poste citado. Relatou que obteve
informações de que foi falado aos comerciantes de Fortaleza que para acabar com os piques de
energia, devem construir uma linha paralela, porém, isso é responsabilidade da empresa a qual
não está sendo assumida. Em aparte o vereador Welington Santos informou que em determinada
residência do Bairro Chapadão a CEMIG demorou quatro dias para religar a energia. Fez uso da
palavra o vereador WELINGTON DOS REIS DOS SANTOS relatando que em relação ao novo
horário da escola, para os moradores do Bairro Chapadão a situação é bastante complicada
porque no caso de sua filha, por exemplo, tem dias que ele a leva de trator no ponto do ônibus, ou
a mesma sobe de pé devido a dificuldade de transitar com veículo pela estrada de acesso ao
referido ponto. Disse que por ser um bairro distante tem crianças que estão acordando quatro e
meia, cinco horas da manhã e que o ideal seria chegar em um acordo visto que com o período
chuvoso a situação fica mais difícil. Sobre a realização de reunião com o prefeito o vereador
Welington Santos disse que os diretores das escolas tanto estadual quanto municipal deveriam
participar já que no Bairro Chapadão são transportados alunos dos níveis para a cidade,
lembrando também da participação dos professores e merendeiras, tendo o vereador Evair
Pereira concordado. Ainda com a palavra o vereador Welington Santos disse que há algum tempo
esteve nesta Casa junto ao atual prefeito, que foi realizada audiência pública, tendo o vereador
dito que a maioria dos alunos do Chapadão achavam melhor estudar em Pratápolis, mas,
chegaria um tempo em que todos os alunos viriam para Fortaleza. Que este assunto
provavelmente deve estar em ata e atualmente o vereador vê que existe a oportunidade de os
alunos virem mesmo para Fortaleza, porém, este vereador já recebeu várias reclamações visto
que o atual meio de transporte é pequeno e na opinião do vereador Welington o ônibus escolar
que busca os alunos do Chapadão deveria ser maior. Disse que como representante do povo

entende que esta mudança de horário não está correta, que o veículo passa em um dos primeiros
pontos para pegar sua filha e que são cinco a seis pontos diferentes, por isso, o ideal seria uma
kombi buscar estes alunos nos referidos pontos e levar até o ônibus, pois, desta forma seria mais
rápido. Em relação aos maquinários e equipamentos agrícolas, o vereador questionou ao colega
Marcio Andrade se automaticamente estes itens são repassados ao Sindicato. Respondido que
não, que o recurso vem para a prefeitura e repassar ao sindicato é uma opção do prefeito. Dito
pelo vereador Welington Santos que no Bairro Chapadão existe a Associação Prata de Cima a
qual possuía trator e alguns equipamentos, porém, outro grupo assumiu a diretoria da referida
associação e há informações de que o trator foi vendido, e ainda, que estão esperando recurso de
emenda que iria enviar a associação prata de cima uma trator e uma ensiladeira. Tendo o
vereador questionado se esta associação tem que passar pelo sindicato rural. Esclarecido pelo
vereador Marcio que depende de como foi feito o recurso, pois, existem associações que podem
se conveniar direto com o governo, e o vereador Marcio não sabe se o convênio citado pelo
colega Welington foi feito direto com a associação, ou se virá para a prefeitura que repassará à
associação. Com a palavra o vereador Welington Santos disse que no início foi um dos
presidentes da associação, e que agora vê o que vem acontecendo de forma preocupante, mas,
atualmente outras pessoas assumiram a associação e desfizeram do trator lá do passado que foi
adquirido através de subvenção da prefeitura. O vereador Welington Santos disse que da última
vez que falou com o prefeito sobre o assunto, o mesmo lhe disse que dentro da prefeitura não
havia nenhuma documentação. Comentou que o recurso para o trator e a ensiladeira seriam
doados através do deputado Zé Silva e teve pessoas de Fortaleza que afirmaram que seriam
doados naqueles dias, mas, até o momento o vereador não viu nada. Tendo o vereador Marcio
questionado se a doação seria do deputado acima citado para a associação do Chapadão,
respondido pelo vereador Welington que sim, porém, entende que o recurso deve passar pela
prefeitura. Respondido pelo vereador Marcio Andrade que talvez não porque existem convênios
que podem ser direcionados diretamente à associação isso depende da portaria que o governo
federal ou estadual estabeleceu a quem será privilegiado naquela doação. Após discussões foi
feito requerimento do vereador Welington Santos com participação do vereador Evair
Pereira ao executivo requerendo seja feita pesquisa profunda nos arquivos da prefeitura
tendo em vista informar a esta Casa sobre o envio de recurso para aquisição de trator e
ensiladeira através de indicação de emenda parlamentar do deputado Zé Silva para a
Associação Prata de Cima. Requer ainda, informações sobre suposta venda do trator que
pertencia a referida Associação o qual foi adquirido através de subvenção da prefeitura
municipal. Tendo o vereador Welington Santos relatado que este recurso foi prometido em época
de campanha política e que fizeram várias promessas mas até o momento não viu nada
acontecer. Questionado pelo vereador Marcio Andrade se esta promessa foi feita pelos
apoiadores do deputado Zé Silva, respondido que sim juntamente com o pessoal da associação,
que inclusive falaram que tanto o trator quanto carreta e ensiladeira chegaria em determinado dia
mas, até momento não chegou ao bairro. Tendo o vereador Welington Santos questionado se o
Presidente da Câmara que é morador do Bairro Chapadão tem conhecimento do assunto.
Respondido que há anos atrás foi membro desta associação, mas, depois do aparecimento de
conselho que disponibilizava verbas, daí em diante as associações deixaram de prestar contas,
com o tempo os recursos foram acabando e pararam de enviar as verbas, tanto que a Associação
Prata de cima ficou de seis a sete anos parada. Relatou que através de pessoas de Fortaleza foi
feita promessa de que iria mandar para esta associação um trator com ensiladeira e mais outro
equipamento, daí as pessoas que estavam ligadas a este deputado organizou a documentação da
referida associação novamente e reativou a mesma. O Presidente deixou claro que não procurou
saber mais informações porque não tem contato com alguns membros desta associação e por
isso não tem interesse em participar e também não se interessou em saber o que estava
acontecendo visando evitar problemas futuros. Dito pelo vereador Welington que como
representantes do bairro deveriam falar com o representante da associação para no mínimo se
reunirem com as lideranças. No uso da palavra o Presidente relatou que nunca foi convidado para
participar das reuniões da associação e nunca lhe informaram nada, e também que com alguns do
grupo que atualmente está a frente da referida associação, prefere nem fazer parte. Continuando
o vereador Welington Santos disse que primeiramente para existir uma associação deve haver
membros, presidente e vice, mas, até hoje não viu nada disso no papel. E por isso está pedindo
apoio, porque o bairro em si está esperando trator, ensiladeira. Que não tem nada contra
ninguém, torce para que os equipamentos cheguem, mas, está preocupado porque não foram
recebidos. Em aparte o Presidente informou que não sabia sobre a venda do antigo trator da

associação, e que não entende da legislação, mas, acha que o trator da associação não pode ser
vendido. Em relação a subvenção o vereador Welington Santos disse que antigamente a
associação recebia o recurso e a regra era que se a mesma não estivesse trabalhando
corretamente, teria que devolver o valor para outra associação. Pediu a palavra o vereador Evair
Pereira para questionar se a fala do prefeito ao colega Welington foi verbal, respondido que sim,
que disse que não tinha conhecimento. O vereador Evair disse que a pesquisa deve ser feita
porque dependendo do caso com o fim da associação o trator teria que retornar ao município. O
vereador Welington disse que acontece de pessoas perguntarem do trator que iam doar para a
associação e acabam ficando sem resposta. Comentou que a ideia do vereador Evair é boa, pois,
saberão como está a situação da associação, se a mesma modificou o estatuto ou até mesmo seu
nome, mas, o fato é que o trator antigo que foi adquirido com subvenção da prefeitura, em que
eram prestados serviços e trabalhavam da melhor forma possível, hoje não se encontra no bairro
e foi vendido. Em aparte o Presidente questionou se o trator foi vendido pela atual diretoria.
Respondido pelo vereador Welington que sim. Questionado pelo vereador Marcio quem doou este
trator para a associação. Respondido que o bairro tinha uma associação que foi criada em
1993/94 inclusive foi presidente da mesma e foi adquirido trator, arado, carreta e tanque, tudo
adquirido através de subvenção e do trabalho da própria associação. Dito pelo vereador Marcio
que entende pouco mas acha que poderiam vender qualquer bem da associação quando a
mesma estivesse finalizando os trabalhos e seus documentos, e neste caso quando não tem
recurso específico de governo, poderá até vender os equipamentos caso ela chegue ao fim e
dividir os valores com seus associados. Com a palavra o vereador Welington Santos disse que
quando tiveram a oportunidade de registrar a associação de criar o CNPJ dela, que inclusive
esteve na receita federal tendo ficado como responsável. Solicitou a mesa diretora que
disponibilizasse o assessor jurídico para que juntos pudessem ir a receita federal saber qual a
situação desta associação. Ressaltou que esta associação a época trouxe muito lucro e muitas
coisas boas para o bairro, mas, hoje vê a mesma se acabar sem nenhuma preocupação dos
atuais membros. Sugerido pelo vereador Marcio Andrade que fosse enviado ofício ao presidente
da associação, solicitando a documentação que empossa a nova diretoria e a relação de bens que
a mesma possui. Em relação ao ex-deputado Carlos Melles, o vereador Welington Santos
questionou qual cargo o mesmo ocupa atualmente junto ao atual governo, respondido pelo
vereador Marcio Andrade que é Diretor de Finanças, Administração e Orçamento do SEBRAE no
Brasil inteiro, dito pelo vereador Welington que então os vereadores devem cobrar mais ainda do
mesmo. Tendo o vereador Marcio Andrade respondido que a cobrança tem que ser para todos os
deputados e o que encaminhar recursos para o município de Fortaleza deixará o vereador
satisfeito independente de quem seja. Em seguida o vereador Welington dos Reis dos Santos
esclareceu que na última reunião ordinária não pôde estar presente devido ao mal estado da
estrada, tendo em vista a forte chuva que caiu no bairro pouco antes de sua saída para Fortaleza.
Relatou que mesmo com a chuva tentou sair com o carro, mas, os pivôs da roda se arrancaram e
a roda quase saiu. Disse que tentou buscar o trator para arrastar o carro, porém, não teve como e
por isso, gostaria de justificar à mesa diretora e aos demais vereadores sua ausência na reunião
anterior.Pediu a compreensão de todos e solicitou fosse montada comissão e fosse feita visita nos
bairros rurais para ver como está a situação das estradas. Relatou que não é culpa da prefeitura,
que há mais ou menos cinco anos não chove como agora, mas, não deviam ter deixado ficar
como está. Comentou que os vereadores cobram, e em sua opinião o erro da prefeitura está em
tapar um ou outro buraco e o serviço está ficando pela metade e para o vereador esta situação
não existe, se vai fazer o serviço que faça bem feito e para todos. Falou também sobre o excesso
de mato nas margens da estrada, visto que há locais que não tem condições de trafegar dois
veículos. Em aparte o vereador Evair Pereira citou que a estrada próxima do pesqueiro do mamão
que dá acesso ao Bairro Brabina, também está crítica quanto a limpeza das margens, pois, de
tanto mato está custando para passar um carro. Pediu a palavra o vereador Marcio Andrade para
relatar que a estrada do Bairro Perobas está ainda pior, e o que o deixa mais nervoso é porque dá
para fazer controle, bastando apenas parceria com o sindicato e o que está faltando mesmo é
vontade de fazer o serviço. Em relação a manutenção das estradas o vereador Welington disse
que por mais que esteja chovendo, há dias que isso não acontece e sobra tempo para fazer a
mesma, lembrando que a chuva não atrapalha a limpeza das margens das estradas. Em resposta
a justificativa do vereador Welington o Presidente disse que no dia conversou com o assessor
jurídico, pois, conhece o local onde o colega Welington mora e sabe que se chover realmente não
tem como sair, e que seu filho viu quando o vereador Welington foi em busca do trator para
arrastar o carro devido ao mau tempo. Após discussões foi feito requerimento do Plenário ao

executivo requerendo seja feito cascalhamento da estrada de acesso a propriedade do Sr.
Welington dos Reis dos Santos, no Bairro Chapadão, bem como, seja feita manutenção de
mata burro no mesmo Bairro, na saída para São Sebastião do Paraíso. O vereador Welington
disse que por vários dias teve que levar sua filha que acordo as quatro e meia da manhã, de trator
até o encontro com o ônibus escolar pelo fato de o veículo não conseguir descer para pegar a
adolescente no ponto correto. Que não está reclamando, porém, nunca passou por situação como
esta. Dito pelo vereador Marcio que enquanto for a falta em reunião até que tudo bem, o difícil vai
ser quando ocorrer algum problema de saúde e que tiverem que sair as pressas. No uso da
palavra o vereador DANILO JUNIOR DE OLIVEIRA parabenizou os atletas, o prefeito municipal,
ao vice-prefeito e todos os servidores municipais, pelo empenho na realização do campeonato de
futsal. Parabenizou também aos cidadãos que prestigiaram o evento, e disse que o esporte aliado
com a educação contribui muito para o desenvolvimento da comunidade, educacional e intelectual
dos atletas. Falou que a prática esportiva aliada com a educação é uma ferramenta de
transformação social. Em seguida comentou que em relação a reunião com o representante da
cisne, foram levadas demandas e apresentadas sugestões, tendo o Sr. Januário apresentado
relatório da taxa de utilização da linha e seus horários referente ao mês de fevereiro, sendo
verificado que no horário das cinco horas e quinze minutos, houve a venda de trinta passagens e
no dia quatro de fevereiro nenhum passageiro foi transportado neste horário. O vereador Danilo
Oliveira citou os horários e a quantidade de passagens vendidas no mês de fevereiro. Informou
que levaram demanda de horário de 18:30 horas porque vários trabalhadores terminam sua
jornada de trabalho às 18:00 horas. Segundo o Sr. Januário sempre deverá ter um horário que o
veículo saia de Passos para Fortaleza, e outro para o veículo retornar à Passos. Tendo os
vereadores conversado com o representante da cisne sobre a possibilidade da empresa contratar
motorista de Fortaleza, pois, desta forma os custos seriam reduzidos e se o motorista sair de
Fortaleza de Minas, conseguirão adequar os horários, pois, poderiam cortar o horário das cinco e
quinze da manhã visando conseguir outros horários que atendam a comunidade. Tendo o Sr.
Januário citado questão da legislação quanto as horas de descanso para o motorista, respondido
pelo vereador Reginaldo que do horário de chegada em Fortaleza às 18:30 horas até as 07:15 da
manhã do dia seguinte daria as onze horas de descanso, e caso haja necessidade de tirar folgas
que então sejam contratados dois motoristas de Fortaleza, o que irá gerar oportunidade de
emprego para a comunidade. Continuando o vereador Danilo Oliveira disse que dialogaram
bastante com o Sr. Januário, fizeram várias ponderações e os vereadores ficaram de tentar
levantar a demanda de utilização do ônibus no município, tendo o representante da cisne se
comprometido em fazer pesquisa com os usuários, o qual disse que os vereadores estavam
levando ao mesmo uma demanda externa que não utiliza o transporte e por isso ficou de pedir ao
motorista que distribua um questionário aos atuais usuários do transporte. O vereador Danilo
Oliveira ainda falou da necessidade de que seja feita audiência pública para verificar com os
possíveis usuários o que foi exposto pelo Sr.Januário e também para não prejudicar os cidadãos
que já estão utilizando dos horários do ônibus, os quais devem também participar deste diálogo.
De acordo com o vereador o Sr.Januário colocou dificuldade na questão do estacionamento para
guardar o ônibus caso os funcionários da empresa fosse de Fortaleza, tendo os representantes
desta Casa se posicionado prontamente quanto a possibilidade de dialogar com o prefeito para
que seja cedido local, tendo o vereador Reginaldo se lembrado do local conhecido como
alojamento, já que o ônibus da associação de estudantes fica neste local que conta com vigia no
período noturno. Disse que poderiam fazer uma parceria, pois, acredita que o intuito da Câmara,
do prefeito e do vice-prefeito é viabilizar este transporte para a comunidade, o qual deve ser de
qualidade, e que atenda a maioria da população e com custo justo. Relatou que o baixo custo da
tarifa é um dos principais pontos que os vereadores devem discutir visando melhorar as condições
para o trabalhador que utiliza o ônibus o mês todo. Falou sobre pessoas que saem do trabalho as
dezessete horas e disse que não devem pensar somente nestas pessoas e sim no coletivo e na
maioria da população e não custa nada esperar um pouco para que todos possam vir juntos e não
ficar ninguém sem transporte. Enfatizou que devem ter o sentimento do bem comum e tentar fazer
o melhor para que a comunidade possa utilizar deste transporte público e viabilizar com que os
trabalhadores de Fortaleza de Minas utilizem do mesmo. Disse que os nove vereadores estão
trabalhando no mesmo intuito de fazer esta consulta com a comunidade, tendo o Presidente
concordado e dito que algo deve ser feito para melhorar as condições para a população, que
devem agendar a audiência pública para ouvir o povo que talvez tenha outra opinião e desta
forma trabalhar em conjunto.O vereador Danilo disse que este é o intuito e que se Deus quiser
irão conseguir melhorias dos horários e quem sabe até fomentar um ou dois postos de trabalho,

gerando emprego e renda para a comunidade. Solicitou a palavra o vereador Reginaldo Marques
para dizer que no dia da reunião o Sr.Januário relatou que são poucas pessoas que utilizam do
transporte, mas, somando dá mil cento e setenta e três passagens por mês, e se pegarem a
porcentagem de habitantes que utilizaram o transporte e comparar com a cidade de Passos, irão
perceber que pelo tamanho de Fortaleza a porcentagem usada é grande e a somatória de valor é
de quase onze mil reais, apesar de o Sr.Januário ter dito que há dias que o valor das passagens
não estava dando para pagar nem o motorista. Lembrado pelo Presidente que se os horários
forem reorganizados a porcentagem irá melhorar ainda mais e que solicitou ao representante da
cisne que deveriam fazer um teste ao menos aos sábados, tendo respondido que não haveria
possibilidade. O vereador Danilo disse acreditar que se o ônibus fizer o transporte aos sábados
com certeza haverá demanda e que se todos trabalharem em conjunto com o prefeito, o mesmo
possa propor parceria e todos juntos poderão melhorar a realidade da população. Dando
continuidade o vereador Danilo Oliveira disse ter sido procurado por diversos moradores das
zonas rurais que relataram sobre a manutenção das estradas e por isso, fez contato com o
prefeito e com o responsável pelo setor Sr. Ronaldo Leão o qual lhe atendeu de pronto tendo sido
muito solícito com os pedidos do vereador e de acordo com o Sr. Ronaldo o mesmo está a par
das necessidades e dos locais onde foram solicitadas as manutenções, e solicitou ao vereador
que reportasse a comunidade rural que o procurou para pedir que os mesmos tenham um pouco
de paciência e aguardem o período de estiagem, tendo o Sr. Ronaldo se comprometido junto ao
prefeito em realizar todos os reparos e manutenções necessários à comunidade rural. De acordo
com o vereador Danilo o Sr. Ronaldo lhe disse que se neste momento chuvoso, for feito o serviço,
a chuva fará com que seja feito o retrabalho. O vereador Danilo Oliveira parabenizou o Sr.
Ronaldo Leão e o prefeito municipal pela receptividade, por receber as demandas dos vereadores
que são anseios da comunidade. Em relação ao comentário do vereador Welington Santos disse
concordar em partes com mesmo, porque os reparos que estão acontecendo neste período
chuvoso um pouco é pela falta de manutenção, porque anteriormente o município não possuía
rolo compactador, e o vereador espera que o executivo juntamente da competente equipe do Sr.
Ronaldo, possam utilizar estas máquinas e no período de estiagem seja feito bom trabalho para
que as estradas fiquem em melhores condições, uma vez que todos sabem que todo período
chuvoso requer este cuidado de manutenção e reparos, mas, o vereador acredita que com o rolo
compactador e com o novo maquinário, fazendo serviço de cascalhamento em todas as estradas
vicinais do município irão conseguir reduzir estas ocorrências. Após deixou apelo ao prefeito com
relação aos buracos nas ruas da cidade de Fortaleza, disse que com o período chuvoso já estão
surgindo novas crateras na cidade. Relatou que foi feito requerimento na reunião anterior, está
aguardando resposta e que a licitação possa sair em breve para atender esta operação. Em
seguida informou a população que no dia 13/03 foi instaurada a CPI das barragens na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais, a qual conta com sete membros efetivos, dentre eles o deputado
majoritário na região Cássio Soares. Disse que este grupo terá como meta a apuração dos fatos
relativos ao rompimento da barragem da mina córrego do feijão em Brumadinho. O deputado
Cássio Soares afirma o seguinte " daremos atenção que o assunto pede, pois, os mineiros que
sofreram direta e indiretamente com a tragédia merecem o olhar atencioso neste sentido". Tendo
sido ofício de autoria do vereador Danilo Oliveira com participação do vereador Evair
Pereira ao deputado Cássio Soares parabenizando o mesmo e desejando que juntamente
com os demais seis membros efetivos da CPI das barragens, possam realizar um bom
trabalho e dar a resposta que a sociedade mineira espera diante desta tragédia anunciada.
Após o vereador Danilo Oliveira fez requerimento ao executivo requerendo seja realizado
estudo de viabilidade e possibilidade de transformar a Rua Mococa em via de mão única.
Requer seja melhorado o trânsito na Rua Mococa. Sugere seja verificada a possibilidade de
que em um sentido da rua o estacionamento seja proibido o que irá viabilizar o tráfego.
Sugere-se ainda que a Rua Mococa seja transformada em via somente para descida já que
a rua paralela a mesma é via de subida de veículos. Justificou que foi procurado por vários
moradores desta rua dizendo do grande fluxo de veículos no local e também que por ser
mão dupla os veículos estacionam de ambos os lados impedindo algumas vezes o trânsito.
Ao final o vereador Danilo Oliveira relatou que não há proposição em tramitação, a qual foi
aprovada na reunião anterior tendo em vista regime de urgência. Em seguida falou o vereador
HELIO JUSTINO DOS SANTOS, pedindo a colaboração de todos os cidadãos fortalezenses
abram as portas e deixem as servidoras do setor de endemias trabalharem, a averiguarem os
quintais, tendo em vista, que há várias pessoas sofrendo coma dengue na cidade. Relatou que
não custa nada as pessoas receberem as servidoras em casa e garante que o produto usado na

pulverização não fará mal para ninguém, nem pessoas, nem animais, e não escorrerá para os
pastos. Pediu que por gentileza os cidadãos tenham bom senso e deixem as servidoras
trabalharem porque este serviço necessita ser feito. Em seguida por sugestão do vereador Helio
Justino foi feito ofício do Plenário ao Sr. Itamar Neto agradecendo pela boa vontade e
empenho que teve para a construção de rampa de acesso a cadeirantes no poliesportivo
municipal. Agradecendo também pela construção de rampa para cadeirantes no velório
municipal. Solicitou estendessem os cumprimentos à todos da equipe de trabalho do
Sr.Itamar, que não mediram esforços para estas construções, tendo sido de grande valia. O
vereador Helio relatou que como faz parte do conselho de esportes fez a solicitação e ficou muito
contente de ver cadeirantes no poliesportivo podendo assistir uma partida de futebol. Após o
vereador Helio Justino fez ofício agradecendo o Sr. Ronaldo Leão e sua equipe tendo em
vista a construção de mata burro próximo da propriedade do Sr. Donizete do Tervino.
Tendo ressaltado que o Sr. Ronaldo junto de toda equipe teve boa vontade e o serviço foi
feito. Fez também requerimento ao Sr. Ronaldo Leão requerendo providências rápidas para
manutenção da estrada do val, pois, há pessoas que residem nas imediações e necessitam
sair todos os dias para trabalhar, porém, a estrada está sem condições de tráfego. O
vereador Helio Justino fez ofício ao deputado Aelton Freitas agradecendo o recebimento de
ambulância, tendo em vista, indicação do município de Fortaleza através de emenda
parlamentar. Enfatizou que mesmo tendo perdido a eleição, este deputado não retirou a emenda
de indicação do município. Após acordo o ofício foi expedido em nome do Plenário.
Finalizando o vereador Helio Justino fez requerimento a Sra. Zulema Donizete de Souza,
professora do município e aos demais professores municipais, agradecendo, tendo em
vista, a melhora no rendimento escolar de sua neta após a mudança de horário de aula
ocorrido na escola municipal. Não havendo mais assuntos para o grande expediente, passouse a ORDEM DO DIA COM A SEGUINTE PAUTA: Votação dos requerimentos apresentados
nesta reunião, aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar o Presidente convoca
para a septuagésima quarta reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da décima
quarta legislatura, a realizar-se no dia 01 de abril de 2019, às dezenove horas na 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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