ATA DA QUADRIGESIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 18 DE JUNHO DE
2018.
Presidência do vereador Evair Messias Pereira.
Às dezenove horas e vinte minutos, havendo número regimental, o Presidente declara aberta
a reunião. Compareceram os vereadores Danilo Junior de Oliveira (PMDB), Denílson Augusto
do Nascimento (PDT), Francisco Ronivaldo Rodrigues(PSL), Gabriel Lourenço de Queiroz
(PMDB), Helio Justino dos Santos (PR), Márcio Domingues Andrade (PDT), Reginaldo
Marques dos Santos (PMDB) e Welington dos Reis dos Santos (PMDB). O Presidente da
sessão coloca a disposição a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada e assinada pelos
vereadores. Após foi aberto o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura do
Projeto de Lei nº 12/18 que "Dispõe sobre a contratação de servidor por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do
inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal, e dá outras providências. Informado pelo
Presidente que estavam sobre as mesas os seguintes convites: 1 - para reunião do conselho
municipal antidrogas no dia 21/06 às 13:00 horas na prefeitura municipal; 2 - para palestra
gratuita "Entendendo o Plano Diretor" no dia 21/06 das 19:00 às 21:30 horas na Escola do
Legislativo de Varginha - MG; 3 - para Audiência Pública do Primeiro Encontro do Movimento
Estadual do Poder Legislativo Municipal do Estado de Minas Gerais, nos dias 27 e 28/06 das
09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Belo
Horizonte - MG. Comunicou ainda que estavam sobre as mesas cópias de respostas de
ofícios e requerimentos. Não havendo mais assuntos para o pequeno expediente passou ao
GRANDE EXPEDIENTE, tendo O PRESIDENTE, dito que o projeto de lei em pauta está
sendo distribuído nesta reunião para as comissões permanentes, e que assim que
analisarem, a proposição será colocada em votação. Esclareceu já ter feito pequena análise
no projeto de lei nº 12, tendo entendido que o projeto realmente tem que existir para que
sejam realizados processos seletivos, mas, devem verificar, inclusive deverá se reunir com o
prefeito para discutirem o referido projeto, porque, a aprovação poderá trazer problemas, visto
que de vem em quando alguns médicos não podem fazer o plantão da policlínica, daí é feito
contrato imediato com outro profissional que não faz parte do quadro de funcionários do local,
e com a aprovação do projeto de lei nº 12, isso não será mais possível. Relatou que irá saber
do prefeito sobre esta dificuldade porque de repente o mesmo já tem solução para o fato.
Outro ponto negativo da aprovação deste projeto é que irá gerar um pequeno desconforto
momentâneo nesta Casa de Leis, e que talvez se possível deixarem a votação desta
proposição para 2019, seria o melhor a ser feito. Aproveitando a presença do Sr. João Inácio
nesta sessão, o Presidente comentou sobre água que era bombeada para a Usina de
Reciclagem do município. Fez requerimento ao executivo requerendo informações sobre
o que foi feito com a bomba que levava água até a Usina de Reciclagem, visto que há
informações de que a mesma estaria com defeito. Requer informações se foi feito
conserto de tal bomba e onde ela se encontra. Requer também, seja verificada a
possibilidade de retornar a bomba d'água para a propriedade da Sra. Rosa para que
volte a levar água para a Usina de Reciclagem, bem como, previsão de data para
instalação da referida bomba no local. Participam deste requerimento os vereadores
Danilo Oliveira, Helio Justino e Reginaldo Marques. Esclarecido pelo Presidente que
existe documento assinado desde o início da retirada da água da propriedade da Sra. Rosa, a
qual permitiu a retirada, desde que fosse beneficiada com um pouco da água retirada e se
não está funcionando, automaticamente a família está prejudicada, e caso funcione serão
beneficiados uma vez que cederam o local para a construção de poço artesiano. Em seguida
o Presidente informou que tentou fazer contato na Empresa Extrativa para conversar com o
Sr. Ari, colaborador da mesma. Disse saber do nome do referido colaborador através de
conversas com algumas pessoas, e que o intuito de falar com o mesmo era de conversar com
o Sr. Ari porque o prefeito solicitou o empréstimo do espaço da Câmara para uma reunião no
dia 21/06 às 19:00 horas com representantes do SENAR. Comentou que a intenção seria
primeiramente conhecer o Sr. Ari e solicitar ao mesmo que antes da reunião do dia 21, que o
mesmo se reúna com os vereadores para repassar ao menos as informações básicas
referentes a chegada da nova empresa no município. Tendo o Presidente enfatizado que
Fortaleza de Minas é uma cidade muito pequena, os nove vereadores tem contato com os
cidadãos e o mínimo que tais vereadores mereciam seria uma reunião, lembrando que foi

feito ofício para a empresa, reunião esta pelo menos para que deixassem os vereadores a par
das informações básicas, e desta forma saberiam informar a população que procuram os
mesmos em busca de informações. Relatou que foi procurado por diversas pessoas que
questionaram sobre a possível volta das atividades da mineradora e que infelizmente não
soube repassar nenhuma informação aos cidadãos. Disse ser vergonhoso para um vereador
falar isso, e que não foi falta dos vereadores procurarem a empresa. Falou que também é
uma falta de respeito grande do prefeito, porque existe a Câmara Municipal em que os nove
vereadores foram eleitos pela base do referido prefeito, então, ao menos, o executivo deveria
comunicar os vereadores do que está acontecendo em relação a este assunto. Relatou que o
prefeito abraçou tudo para si e na realidade o município é administrado pelo prefeito, viceprefeito e os nove vereadores, tendo o Presidente dito que de certa forma o prefeito aproveita
inclusive da situação. Enfatizou que se os vereadores são companheiros para aprovar
projetos de lei, deveriam estar também por dentro deste assunto. Salientou ser obrigação dos
vereadores a referida aprovação, porém, se quiserem, podem retardar tal aprovação, e desta
forma analisando a proposição minuciosamente como deve ser. Se lembrou das diversas
vezes em que apressaram a aprovação de diversos projetos de lei visando ajudar o prefeito e
beneficiar o município. Relatou que não foi demonstrado companheirismo por parte do
prefeito, que houve uma grande falta de respeito, pois, no momento em que estava
juntamente dos vereadores Marcio Andrade e Reginaldo Marques na prefeitura para
conversarem com o prefeito, estava acontecendo reunião com o representante da Empresa
Extrativa no gabinete do prefeito, o qual não convidou estes vereadores e nem o assessor
jurídico da Câmara também presente no local. Que fecharam a porta para que os vereadores
não tivessem acesso a conversa, mas, mesmo assim, foi possível ver que estavam presentes
representantes de diversos setores da sociedade, como por exemplo, a ADESFORT e o
Sindicato Rural, mas, os vereadores não foram convidados. Quanto a reunião que tiveram
com o prefeito o Presidente agradeceu pela recepção, mas, não poderia deixar de falar que
em momento algum o prefeito informou que estava reunião com os representantes da referida
empresa. Questionou onde está o companheirismo e perguntou se isso é usado apenas para
fazer as vontades do prefeito. Disse que companheirismo é também demonstrar
reciprocidade. Enfatizou que não é através de prefeito e de nenhum político o fato de a
mineração se instalar no município, que nem os funcionários sabiam da negociação, a qual foi
uma enorme surpresa por sinal muito agradável e bem vinda, porque o povo precisa de
emprego. Em relação a reunião do dia 21/06, disse que os vereadores deveriam estar
presentes já que a Casa é dos mesmos, reunião esta que se questionarem aos mesmos algo
sobre o assunto, não saberão responder, principalmente se como Presidente tiver que fazer
parte da composição da mesa. Comentou que a intenção de se reunir com o Sr. Ari é a de
justamente ter informações para poder repassar ao povo. Esclareceu que o prefeito solicitou
verbalmente o espaço da Câmara para a reunião, que o Presidente colocou a Casa à
disposição, porém, esperava que ao menos os vereadores seriam convidados, mas, isso não
ocorreu. Disse que a situação está difícil e complicada, porque os vereadores estão sem
saber responder para o povo que os procuram diariamente. Após foi feito ofício do
Presidente da Câmara com participação dos vereadores Gabriel Queiroz e Helio Justino
ao Chefe do Setor de Máquinas parabenizando por ter atendido diversas solicitações e
estar fazendo a limpeza das margens da estrada Fortaleza à Empresa Extrativa, a qual
está ficando muito bem feito. Tendo solicitado que este serviço também seja feito nas
demais estradas rurais do município, bem como, sejam usadas os roçadeiras
mecânicas visando agilidade no serviço, desta forma atendendo outras estradas. O
vereador Marcio Andrade disse não entender o motivo de o município possuir roçadeira de
trator e este serviço está sendo feito manualmente. Dito pelo Presidente que seu ofício é para
parabenizar, pois, o trabalho está ficando bom, mas, realmente a fala do colega Marcio é
interessante. DANDO CONTINUIDADE AO GRANDE EXPEDIENTE, O PRESIDENTE
PASSOU A PALAVRA AO VICE-PREFEITO E CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
ESPORTES, SR. ERNANE MOREIRA DIAS, presente nesta reunião, tendo em vista, envio
de convite para que pudesse prestar alguns esclarecimentos aos vereadores. Após
cumprimentar os presentes, o Sr. Ernane Dias destacou o prazer de estar novamente nesta
Casa, na qual ficou por quatro anos. Agradeceu ao convite para estar presente nesta reunião.
Solicitou que ficasse registrado em ata que tudo o que vem acontecendo atualmente no
município, devem agradecer a ex-prefeita Neli Leão do Prado, porque a mesma fez vários
cortes em alguns setores da prefeitura, os quais possibilitaram que pudessem ocorrer as

melhoras atuais. Citou que à época foi cortado inclusive o veículo para transporte de atletas,
momento em que o então vereador Evair Pereira cedeu veículo para o mesmo. E que
atualmente estão tendo mais condições de trabalhar em prol da população graças a exprefeita. Informado pelo Presidente da Casa que na penúltima reunião ordinária os
vereadores tomaram a iniciativa de convidar o diretor do departamento de esportes para estar
presente nesta reunião, para que pudesse esclarecer alguns fatos relacionados a área do
esporte no município, mas, parece que está caminhando. Que um dos itens questionados foi
em relação ao clube municipal, no que diz respeito a forma como é feito o pagamento das
taxas de aluguel do local, porém, a questão foi respondida através de ofício pelo Sr. Ernane.
Quanto ao fato de o valor do aluguel ser depositado em conta, o Presidente informou que
falou com o referido diretor antes da reunião, tendo sido esclarecido que os valores devem
ser depositados em conta específica do clube municipal para que o diretor possa gerir, e
desta forma o mesmo poderá melhorar ainda mais o setor de esportes. Tendo o Sr. Ernane
Dias solicitado que também ficasse registrado que o mesmo fez levantamento no clube
municipal visando reformar o local, pequena, visto que o município não possui condições de
fazer reforma grande. Informou que as quadras já foram pintadas, foi colocado bebedouro e
que há mais itens a serem feitos. Falou que o município irá disputar campeonato e que o
executivo está apoiando com o transporte dos atletas. Falou que estão com projetos em
andamento para serem feitas algumas reformas no Estádio Beira Rio, e que quando vereador
esta foi uma solicitação de sua autoria. Se lembrou de pedido do vereador Marcio Andrade
quanto a realização da OLIMPFORT, tendo informado que sua intenção é de colocar este
projeto para funcionar em 2019. Disse que para desenvolver o referido projeto irá precisar do
apoio de todos (câmara, prefeitura, escola e sociedade), porque é muito difícil uma vez que
estarão lidando com crianças. Informou que nesta data fizeram o sorteio dos times para o
campeonato municipal, que foi um total de dez times com treze jogadores e no geral foram
cento e trinta atletas para participarem deste campeonato que será iniciado dia primeiro de
julho, inclusive já gostaria de convidar a todos para acompanhar o mesmo. Relatou que
finalizando o campeonato municipal, já existem outros dois agendados, o primeiro no
Pesqueiro do Tisgo e o segundo no Pesqueiro do Mamão, ambos com parceria da prefeitura
municipal, a qual será responsável pelos troféus e as bolas e os proprietários dos campos
entrarão com a mão de obra do restante. Se lembrou que a ideia da realização do
campeonato de futebol society foi do vereador Francisco Ronivaldo, o qual sempre falou
sobre isso, e que o mesmo irá acontecer. Após o Presidente abriu a palavra aos vereadores
para que pudessem tirar suas dúvidas junto ao diretor do departamento de espores. O
VEREADOR DENILSON AUGUSTO DO NASCIMENTO, relatou que encaminhou documento
requerendo algumas informações inclusive do que estava sendo desenvolvido na área do
esporte. Que o executivo respondeu o requerimento, porém, citando apenas sobre a
escolinha de futebol, e na realidade o que os vereadores querem e o que solicitaram é que o
município desenvolva mais projetos visando abranger não só as crianças, mas, toda
população de modo geral, inclusive porque no município há time de futsal feminino e time de
vôlei. Relatou que a realização de campeonato é uma boa iniciativa, que não devem deixar o
esporte parado até porque realizar campeonatos não trás muita despesa ao município,
lembrando que a prática de esportes é muito importante tanto para jovens, quanto adultos. No
uso da palavra o diretor do departamento de esportes, Sr. Ernane Dias, relatou que sempre
gostou da área do esporte, e que pode ter pecado, porque fazer é uma coisa, mas assumir
uma diretoria não é fácil, que está tendo dificuldade porque é leigo nesta área, visto que, por
exemplo, ao falar com o prefeito, na maioria das vezes faz as solicitações verbalmente e não
por escrito, o que é errado, inclusive o vereador Marcio Andrade já cobrou isso várias vezes.
Comentou que não quer mentir, que fala a verdade porque depois que começou a fazer as
solicitações por escrito as coisas começaram a funcionar. Esclareceu que devido a
manutenção do Estádio Tio Veio, o município estava contando apenas com o Estádio Beira
Rio e o treinador Wilson Pereira estava usando o mesmo para treinar os atletas da escolinha
de futebol, então, não teria possibilidade de jogarem direto no local. Agora o Sr. Wilson irá
parar com os treinos e poderão realizar o campeonato municipal. Na sequência o vereador
Denilson Nascimento relatou que uma das questões que haviam solicitado ao prefeito foi a
manutenção das portas dos banheiros do poliesportivo e que pôde observar que o Sr. Ernane
também solicitou a referida manutenção do executivo. Deixou claro que esta solicitação se faz
em face de local estar havendo treino para meninas e que a instalação destas portas é de
fundamental importância, além de instalar bebedouro de água no local. Respondido pelo

diretor do departamento de esportes que o bebedouro já se encontra no local, mas, não tem
certeza se a energia já foi instalada para o mesmo. Deixou claro que os serviços a serem
realizados devem ser feitos por etapa porque de imediato a prefeitura não irá conseguir arcar
com todas as despesas. Tendo o vereador Denilson Nascimento concordado que atualmente
é realmente difícil de conseguir recursos para tais reformas, mas, devem verificar porque
haviam deputados distribuindo verbas e talvez poderiam ter conseguido valor para uma
reforma geral do poliesportivo. Concordando o Sr. Ernane Dias disse que as portas precisam
ser trocadas porque estão podres e informou que existe projeto com recurso de mais ou
menos duzentos mil reais para a referida reforma, incluindo as piscinas municipais. O viceprefeito relatou que nem é bom ficar falando mas se acontecer vistoria no poliesportivo, corre
o risco de acontecer igual no Estádio Tio Veio, o qual foi interditado. Quanto a aquisição de
bolas o Sr. Ernane relatou que foram adquiridas vinte bolas, quinze para a escolinha de
futebol e cinco para as escolas municipais. Em relação ao time feminino, informou que as
garotas estão disputando campeonato da liga sul mineira, tendo o apoio do Sr. Wilson
Pereira. Após o vereador Denilson Nascimento comentou sobre a falta de informações que os
vereadores estão tendo quanto a negociação desta nova empresa que está chegando ao
município. Disse que o prefeito deixou a desejar, pois, deveria ter convidado os vereadores
para participar de alguma reunião que teve com os representantes da empresa, porque os
vereadores são representantes do povo e têm obrigação de saber o que está acontecendo no
município, e infelizmente o que sabem são apenas comentários os quais não têm certeza se
são verídicos. Concordou com a ação do Presidente de procurar o novo gerente da empresa
visando prestar esclarecimento aos vereadores. Dito pelo Presidente que sua intenção é se
reunir antes do dia 21/06, pois, a reunião com a população acontecerá nesta data e na
Câmara, e mesmo assim, os vereadores não sabem de nada. Sobre a bomba d'água da usina
de reciclagem citada pelo Presidente, o vereador Denilson Nascimento relatou que no início
deste mandato já foi feito requerimento ao executivo para o conserto desta bomba porque não
justifica ter gastos com a perfuração de poço artesiano, fazer instalação elétrica e ficar
transportando água em caminhão pipa para abastecer caixa d'água da referida usina. Tendo
o Presidente questionado ao Sr. João Inácio se o encanamento do local ainda está em ordem.
Respondido que terão que ser corrigidas algumas partes. Quanto ao projeto de lei em trâmite,
o vereador Denilson Nascimento disse que irá permanecer com as comissões. Na seqüência
disse que teve informações de que foram feitas algumas manutenções de estradas fora do
município com a máquina patrol, e somente a estrada do Sr. Altair Prado ficou sem a referida
manutenção. Tendo sido feito requerimento do Plenário ao executivo requerendo
informações dos motivos de não terem feito a referida manutenção, já que a estrada de
vizinhos do Sr. Altair foi feita. Requer informações do ocorrido tendo em vista a
existência de convênio que permite este serviço e ao final requer seja feita a
manutenção da estrada da propriedade do Sr. Altair Prado, visto que o trecho é
pequeno e está em más condições. Lembrando que o vínculo do Sr. Altair Prado está
totalmente ligado á cidade de Fortaleza de Minas. Após os vereadores entraram em
discussão se havia ou não sido esparramado cascalho na propriedade do Sr. Altair, dito pelo
vereador Helio Justino que já foi feito requerimento neste sentido. Informado pelo Presidente
que foram feitos requerimentos solicitando alguns serviços naquela propriedade porém em
outro sentido. Em seguida o VEREADOR MÁRCIO DOMINGUES ANDRADE relatou que é
um prazer receber o diretor do departamento de esportes nesta Casa. Disse que conversam
bastante sobre a área do esporte e que o mesmo sabe que quando tem que elogiar os
vereadores elogiam, mas, quando tem que cobrar também cobram. Parabenizou por trabalho
de pintura realizado para que possam ocorrer jogos, e disse ficar muito triste, inclusive pede o
apoio do diretor do departamento de esportes porque todos sabem que além da escolinha de
futebol que treina as crianças e funciona muito bem, há munícipes que praticam outros tipos
de esportes diferentes do futebol e estas pessoas estão comprando bolas do próprio bolso.
Enfatizou que não é necessário comprar diversas bolas para ficarem paradas, mas, poderiam
ao menos comprar o suficiente para atender os esportes que são praticados e que as
mesmas sejam entregues à um responsável. Comentou que há algum tempo falou com o
prefeito e observou que o prefeito entende que os atletas devem comprar as bolas do próprio
bolso, mas, para o vereador isso é questionável já que a quadra sempre teve bolas as quais
sempre foram adquiridas pelo município. Questionou os motivos de a prefeitura não poder
adquirir bolas e deixar no poliesportivo. Em aparte o diretor do departamento de esportes
informou que apesar de dar muitos questionamentos, estão pensando em não permitir que

pessoas permaneçam no local após os treinos, porque se ficam sozinhos, há casos de
cidadãos que estragam bebedouro, redes e ainda, andam de bicicleta dentro do poliesportivo.
Enfatizou que mesmo havendo reclamações irão tentar determinar horário para todos que
querem usar o local e aqueles que usarem serão responsáveis. Dito pelo vereador Marcio
Andrade que há servidor no local que permanece no poliesportivo até certo horário, e
conforme já informado pelo próprio prefeito, existem alguns servidores ociosos, então poderia
trazer um destes servidores para ficar no local após a saída do servidor Damásio, pois desta
forma haverá servidor no local o tempo todo o que impedirá a ação de vândalos que querem
destruir o local. Falou que usando um servidor ocioso o mesmo além de olhar o local, poderá
organizar os horários de funcionamento e desta forma atenderá a população que queira usar
o mesmo de um modo geral. Informado pelo diretor do departamento de esportes que em
alguns setores serão instaladas câmeras de monitoramento e desta forma os vigias poderão
ser usados em outros locais. No uso da palavra o vereador Marcio Andrade disse que
antigamente haviam regras e todos seguiam, que para usar as piscinas além de haver a
carteira após de passar por exame médica, sempre havia alguém que ficava o tempo todo no
local, vigiando para que nada de errado acontecesse, que atualmente perderam-se os
costumes, os quais deveriam ser usados novamente e em caso de descumprir alguma regra,
que a pessoa seja suspensa, a carteirinha recolhida. O vereador Marcio Andrade comentou
que fez requerimento ao executivo solicitando fosse implantando portão entre a academia de
ginástica municipal separando das quadras municipais, porque há informações de que há
pessoas descendo para as quadras a noite para fazer uso indevido do local. Dando
continuidade o vereador Marcio Andrade solicitou ao Sr. Ernane fosse verificada a
possibilidade de usar as piscinas e contratar professor de natação para que sejam
ministradas aulas. Questionou se as aulas de caratê continuam sendo ministradas através do
CRAS, respondido que sim, que inclusive convidou os atletas do caratê para fazer a abertura
do campeonato, mas, não será possível porque já tem outro compromisso agendado.Quanto
ao recurso destinado à quadra o vereador Marcio disse saber que uma das quadras será
coberta, e que há requerimento desta Casa solicitando ao executivo que possa colocar
aquecedor em uma das piscinas. Solicitou ao Sr. Ernane que o mesmo dê atenção especial
na aquisição de bolas e também nas modalidades diferentes de esportes e campeonatos que
podem ser desenvolvidos, porque o executivo respondeu que está dando apoio ao futebol,
mas, devem pensar também em outras modalidades, mesmo sabendo das modalidades. Dito
pelo Sr. Ernane que para o time de vôlei o mesmo adquiriu rede. Questionado pelo vereador
Marcio se esta aquisição foi através da prefeitura, respondido que não, o vereador
parabenizou o diretor de esportes pela atitude, mas disse ser errado, porque se o prefeito
estivesse utilizando o recurso do município para fazer o que é obrigação, o Sr. Ernane não
necessitaria comprar rede de vôlei com seu próprio dinheiro. Em relação ao Estádio Tio Veio,
o vereador Marcio Andrade disse que há boatos de que não existe projeto de construção de
banheiro para uso da população que querem assistir aos jogos, e por isso, gostaria de
solicitar ao Sr. Ernane que na medida do possível consiga recurso para tal construção já que
isso é de responsabilidade do diretor do departamento de esportes. No uso da palavra o
diretor do departamento de esportes falou também sobre solicitação desta Casa desde de
2018 e agora atendendo a mesma, o mura do Estádio Tio Veio localizado próximo a quadra
Nossa Senhora Aparecida, foi derrubado e será refeito porque estava caindo. Informou que
falta o município receber duas parcelas da caixa econômica para terminar a reforma do
campo. Salientou que a caixa é enrolada porque esta obra era para ter sido finalizada em
2017 e vem se arrastando até o momento atual o que prejudica em tudo. Em seguida o
vereador Marcio Andrade se lembrou que há alguns dias o estagiário José Enok esteve nesta
Casa prestando esclarecimentos sobre o viveiro de mudas de café e que também possui
vínculo porque é prestador de serviços de inseminação do programa mais genética do
município. Lembrou que discutiram sobre o viveiro, sobre as mudas que foram doadas e
sobre as demandas para 2019, tendo o estagiário deixado claro que a demanda é maior que
o viveiro. Relatou que o prefeito está investindo nesta área, que está atendendo solicitação
dos vereadores feita há muito tempo. Fez requerimento ao executivo requerendo que já
que a demanda do município atualmente é maior que o viveiro, que o executivo amplie
o viveiro de mudas de café, pois, existe espaço para esta ampliação, além de o custo
não ser tão alto. Enfatizou que os mesmos funcionários que cuidaram da primeira
remessa, poderão cuidar da segunda porque o aumento não será tão grande. Na
sequência fez requerimento ao executivo requerendo cascalhamento de trecho sem

asfalto, localizado do lado de baixo da quadra de esportes do Bairro Nossa Senhora
Aparecida, saindo próximo da Mercearia Souza, pois, se chover não há como
trafegar.Em seguida fez requerimento ao executivo para a construção de mata burro na
divisa das propriedades da Usina Açucareira e do Sr. Carlos, mais precisamente onde o
Sr. Manoel Artulino reside, estrada esta que dá acesso a propriedade da família
conhecida como "Passa Quatro". Requer ainda, seja feito cascalhamento da referida
estrada. Dando continuidade o vereador Marcio Andrade fez requerimento ao executivo
requerendo seja enviado cronograma mensal da coleta de lixo da zona rural do
município. Disse saber que existe intervalo, que a cada semana a coleta é feita em um
bairro, e que a intenção de ter este cronograma na Câmara é de poderem informar os
moradores da zona rural. Em seguida fez requerimento ao executivo requerendo seja
verificada a possibilidade de ser reformulado o Código de Posturas do município de
Fortaleza de Minas, usando a legislação vigente. O vereador Danilo Oliveira participa
deste requerimento. O vereador Marcio Andrade fez também requerimento ao executivo
para que seja montado telão na Praça do Rosário nos dias de jogos da seleção
brasileira de futebol, visto que a prefeitura possui som e data show, visando unir o
povo e movimentar a economia da cidade. Fez ainda, requerimento ao executivo para
que seja ampliado o convênio com a EMATER para que o engenheiro agrônomo possa
atender os produtores rurais mais dias por semana. Em seguida o vereador Marcio
Andrade comentou sobre duas empresas que estão passando fiação de fibra ótica de internet
na cidade, onde os cidadãos terão internet de qualidade por um preço acessível. Parabenizou
o Sr.Julio Mendes presente na reunião, visto que seu filho está representando Fortaleza de
Minas para fora do país. Solicitou fosse estendidos os cumprimentos aos demais jogadores
do time do Boa Esperança. Após O VEREADOR HELIO JUSTINO DOS SANTOS disse que
apenas gostaria de solicitar que fosse dada mais atenção ao uso das piscinas do clube
municipal. Solicitou que para usar o local, os cidadãos passem primeiro por exames médicos
e que sejam emitidas carteirinhas que autorizem a freqüência no local. Disse que
anteriormente isso era feito e reduzia bastante a possibilidade de transmissão de algumas
doenças. Solicitou também ao Sr. Ernane que apesar de ter enviado requerimento ao prefeito
neste sentido, gostaria que fosse dada atenção especial quanto a construção de passeio do
Estádio Tio Veio em frente a Rua São Benedito, pois, o local é usado como depósito de lixo e
entulho. Ao final parabenizou o Sr. Ernane pelas atitudes tomadas pelo mesmo a frente da
diretoria do setor de esportes municipal. Em resposta o Sr. Ernane relatou que já falou com o
prefeito sobre a confecção das carteiras para aqueles que irão utilizar as piscinas, com o
intuito de evitar a transmissão de doenças inclusive de cidadãos de outras cidades que
querem usar o local. Quanto ao passeio, disse que o mesmo será construído visando evitar
sejam depositados lixo no local, inclusive será implantada placa que indica a proibição de
jogar lixo no referido local. Quanto a retirar a bomba d'água das terras da Sra. Rosa, disse
não ter esta lembrança. Informado pelo Presidente que a mesma foi sim retirada e havia
queimado e de acordo com o prefeito a mesma havia sido encaminhada para Divinópolis. Dito
pelo vereador Marcio que segundo o prefeito duas bombas haviam sido levadas em Passos
para orçamento de conserto. Fez uso da palavra O VEREADOR REGINALDO MARQUES
DOS SANTOS, o qual informou que a maior parte das dúvidas que os vereadores tinham,
foram esclarecidas através das respostas dos requerimentos recebidas nesta data. Sobre o
Estádio Tio Veio relatou que se houver possibilidade de aproveitar as sobras dos recursos da
obra, poderiam então, fazer a recuperação do gramado do mesmo. Relatou que assim como
ele vários colegas vereadores tiveram o prazer de participar de campeonatos no local e é
importante relembrar que a manutenção do gramado era feita pelos próprios jogadores, pois,
uma vez por mês, sempre antes dos treinos, o treinador colocava os jogadores para retirar as
pragas da grama. Comentou que se não houver recurso de recuperação do gramado,
poderiam formar mutirão para fazer o serviço de retirada das pragas do gramado. Falou da
ótima qualidade da grama do campo, destacando que a mesma é uma das melhores da
região e se trabalharem voluntariamente o gramado logo estará recuperado, claro que devem
contar também com uma boa irrigação. Solicitou ao Sr. Ernane fosse verificada a
possibilidade de ser feita irrigação no Estádio Beira Rio ao menos no período em que será
realizado o campeonato municipal, porque o mesmo será bem deteriorado devido a
quantidade de jogos que ocorrerão. Em seguida o vereador Reginaldo Marques fez os
seguintes requerimentos ao executivo: 1 - Requer seja concretado espaço triangular
localizado entre as Ruas Primeiro de Maio e Goiás no Bairro Nossa Senhora Aparecida.

Disse que anteriormente fez requerimento solicitando a limpeza do local, porque o
mato já cresceu novamente em curto espaço de tempo, pois, o custo benefício do
concreto é melhor do que o custo da mão de obra; 2 - Requer a limpeza do canal do
Córrego Quim Brito; 3 - Requer seja feita a poda das árvores da Praça São Miguel, bem
como, seja verificada e feita a manutenção necessária da iluminação do local; 4 Reitera requerimento nº 120/2018 que requer a inversão de sinalização da Avenida
Otávia Augusta, visto ser considerada via de trânsito rápido. Que seja dada atenção
especial para a questão, visto que novamente quase ocorreu acidente com taxista de
outra cidade; 5 - Requer a pedido dos moradores dos bairros da cidade, que a cada
mês seja realizado o projeto "música na praça" em um bairro da cidade, pois, desta
forma não irá beneficiar somente os comerciantes do centro da cidade. Participa deste
requerimento o Presidente da Câmara, o qual relatou ser favorável porque há comércios na
cidade inteira e não só no centro. Quanto ao gestor da nova empresa, o vereador Reginaldo
Marques disse ficar muito contrariado, pois, em sua opinião, assim que o mesmo chegou no
município deveria ter procurado o poder público e ter sido feita reunião. Disse que muita gente
lhe pergunta e sua resposta é que no momento está igual a quase todos da cidade, porque
não tem nenhuma informação. Pediu a Deus que esta nova etapa dê tudo certo, mas, assim
que o gestor da empresa está excluindo o poder legislativo, pode ser que isso seja melhor,
porque as vezes no futuro esta empresa possa trazer problemas como a empresa morro azul.
Enfatizou que se está tudo correto, o certo seria falar com todos, mostrar o que está sendo
feito, pois, assim as pessoas farão divulgação do trabalho, mas, quando começa a selecionar
parte restrita de assuntos, é sinal que tem pontos que não querem abranger e não aparecer
muitas cabeças pensantes para não descobrir o que há de errado. Sobre o fato de o
Presidente ter que procurar o gestor da empresa para poder fazer reunião, disse ficar
contrariado com esta questão, porque na realidade os vereadores é que teriam que ter sido
procurados. Lembrado pelo Presidente que a primeira coisa a ser feita foi enviar um ofício,
falando do desejo de conhecê-los, e realmente o que houve foi um descaso. Dito pelo
vereador Reginaldo Marques que a situação chega a ser engraçada porque quando está tudo
bem, ninguém lembra dos vereadores, mas, se dá errado, aí envolve todos. Salientou que
nenhum prefeito é responsável por trazer nenhuma empresa para o município e que a atitude
para ele foi uma falta de respeito e consideração com o poder legislativo. Tendo o vereador
sugerido o envio de ofício do Plenário ao executivo solicitando informações dos
motivos de os vereadores não terem sido convidados para a reunião que ocorrerá
nesta Casa em 21/06 com os novos gestores da empresa Extrativa. Solicita
informações dos motivos de não estarem a par das reuniões realizadas, se esta
decisão partiu do executivo ou da empresa, uma vez que os vereadores sempre foram
parceiros. Lembrado pelo vereador Reginaldo Marques que no dia em que estavam na
prefeitura, o prefeito poderia ter esclarecido que estava em reunião com representantes da
empresa e do SENAI, dito pelo Presidente que o prefeito não comentou nada, somente se
absteve em falar sobre o assunto que os vereadores foram conversar com o mesmo. Tendo o
vereador Danilo Oliveira dito que soube que a comunidade foi esclarecida através da rádio
local. Respondido pelo Presidente que o prefeito esteve na rádio e informou que havia
conversado com o representante da empresa, e que houve garantia de empregos para
porcentagem da população. Ainda com a palavra o vereador Reginaldo Marques disse que a
intenção dos vereadores não era a de ficar sabendo das informações para sair repassando
comentários, e que estão nesta Casa para ajudar, que foi questionado por cidadão onde
poderia deixar o currículo, porém, não sabia responder porque não sabe nem se estão
pegando currículos. Tendo o Presidente dito que as pessoas automaticamente acham que os
vereadores têm informações pelo fato de a reunião do dia 21/06 ter sido agendada na
Câmara. Antes de passar a palavra ao vereador Gabriel Queiroz, solicitou a palavra o Sr.
ITAMAR JUSTINO DA SILVA para concluir falar do diretor do departamento de esportes,
dizendo que o campeonato municipal será realizado no Estádio Beira Rio, e após será feito
campeonato no Pesqueiro do Tisgo dos jogadores veteranos e posteriormente no final do ano
será feito campeonato para os jovens no Pesqueiro do Mamão. Respondido pelo diretor do
departamento de esportes que foi exatamente isso que ficou acordado em reunião ocorrida na
prefeitura. Pediu também a palavra o cidadão JULIO CESAR MENDES e disse que falou com
o Sr. Wilson Pereira o qual relatou que estes jogos que serão feitos no Mamão estão sendo
programados para serem feitos juntos ao campeonato municipal, para após serem feitos os
jogos dos adultos, visto que já estarão alinhados com a arbitragem. Quanto a irrigação do

Estádio Beira Rio o Sr. Ernane disse que a bomba já está sendo providenciada e o intuito é
irrigar a grama ao menos duas vezes por semana. Com relação a arbitragem do campeonato,
o diretor do departamento de esportes informou que a mesma será feita por cidadãos do
município. Em seguida O VEREADOR GABRIEL LOURENÇO DE QUEIROZ agradeceu a
presença do Sr. Ernane, tendo em vista, esclarecer as dúvidas dos vereadores. Quanto ao
comentário do vereador Marcio Andrade em relação ao clube, sugeriu fosse criado horário
disponível para cada setor, o que seria mais correto, porque as vezes as manutenções são
feitas, porém, os locais são deixados abertos e então há estragos, porque há funcionários no
local, porém, não dão conta de fazer todo este procedimento e talvez o ideal seria designar
mais um funcionário para ajudar, pois, desta forma o patrimônio público seria mais
resguardado. Em relação ao campo de futebol, o vereador Gabriel Queiroz fez
requerimento ao executivo para que seja enviada a esta Casa de Leis cópia do projeto
de reforma do Estádio Tio Veio, visando analisar se haverá possibilidade de ser
construído banheiro no local exclusivo para uso da população. O vereador Reginaldo
Marques participa deste requerimento. Enfatizou o vereador Gabriel Queiroz que nesta
reforma seria impossível deixar de ser construído um banheiro para atender os cidadãos que
irão freqüentar o local. Dito pelo Presidente que consta no projeto somente dois vestiários e
um banheiro para o juiz, já para a população o prefeito terá que usar outros recursos
financeiros. Relatou que a partir de agora com o Sr. Ernane Dias como diretor do
departamento de esportes e a conta bancária sendo exclusiva do clube municipal, o
Presidente acredita que as responsabilidades serão transferidas ao referido diretor, e de
imediato existem mil e oitocentos reais, e todos os aluguéis do clube serão depositados em tal
conta, então o próprio diretor terá condições de destinar recurso para a construção deste
banheiro. Em aparte o vereador Marcio Andrade comentou que esteve no Estádio algumas
vezes durante a reforma e a informação que teve é que não existe no projeto, a construção
deste banheiro externo para a população, e que será construído apenas para os atletas, tanto
que este vereador já fez requerimento ao executivo requerendo que se sobrasse recurso
desta reforma, ou se o executivo pudesse, usar recurso próprio para construir tal banheiro.
Relatou que não sabe até que ponto uma possível vistoria do corpo de bombeiros iria liberar
área sem banheiro. Dando continuidade o vereador Gabriel Queiroz fez requerimento ao
chefe do setor de máquinas requerendo a poda de duas árvores, em seu terreno
localizado na Rua Auristela Vasconcelos Horta, as quais já estão alcançando a fiação
elétrica, e tem crianças subindo nas mesmas. Em seguida parabenizou o cidadão Julio
Mendes e seu filho João Pedro. Pediu a Deus que o jovem tenha boa sorte. Quanto a
manutenção da estrada do Sr. Altair Prado, disse que esteve no local e foi cobrado sobre a
manutenção da mesma. Disse que se convênio firmado entre os município de Fortaleza e
Passos estiver atualizado, gostaria que a manutenção da estrada fosse feita porque próximo
tem uma granja, o veículo passa pela estrada para buscar leite, além de os funcionários do
Sr. Altair serem de Fortaleza e passarem pelo local todos os dias. No uso da palavra O
VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO RODRIGUES agradeceu a presença do Sr. Ernane
e disse que primeiramente gostaria de falar que até pela confiança que tem com o diretor do
departamento de esportes, foi um dos vereadores que mais fez cobranças ao diretor acima
citado, porque sabe que o mesmo gosta e se empenha em desenvolver o esporte. Falou
diretamente ao diretor do departamento de esportes que também é vice-prefeito, dizendo que
no último mandato foi vice-prefeito e que é muito complicado, por isso, sugeriu o envio de
convite para que o Sr. Ernane pudesse explicar aos vereadores se realmente o mesmo tem
autonomia para agir como diretor do esporte e tomar as decisões necessários, porque as
vezes, apenas assumiu a secretaria e não está tendo créditos para realizar campeonatos.
Questionou se o mesmo tem esta autonomia ou não. Disse entender que é necessário trocar
idéias antes de fazer qualquer coisa, e também deve perguntar ao executivo. Em resposta o
Sr. Ernane disse que muitas das vezes devem analisar bem a questão, que neste
campeonato falou abertamente ao prefeito que se não fosse fazer o campeonato iria deixar a
secretaria de esportes. Enfatizou que a maioria de seus pedidos são feitos verbalmente, que
não tem o hábito de solicitar por escrito, porém, já foi orientados pelo Presidente desta Casa e
pelo vereador Marcio Andrade quanto a ter que apresentar documentos ao prefeito,
solicitações por escrito visando ter protocolos, pois, quando houver cobranças, o mesmo terá
como comprovar que está tentando fazer sua função, e por isso, fez a solicitação do
campeonato por escrito e deu resultado. Disse torcer para que de agora em diante possa
sempre estar tendo sucesso em suas solicitações. Quanto ao poliesportivo, o vereador

Francisco Ronivaldo disse que onde há normas e regras a serem cumpridas, as mesmas
devem ser respeitas, e os resultados são sempre melhores, progredindo cada vez mais.
Relatou ser de acordo a idéia do vereador Marcio Andrade e que devem designar mais um
servidor para o local, visando preservar o mesmo. Citou exemplo de locais em São Sebastião
do Paraíso, onde existem estas regras e o andamento flui bem porque há revezamento de
horários entre os funcionários e também entre os atletas. Pediu a palavra o vereador
Reginaldo Marques para dizer que mesmo antes de construir as quadras e o poliesportivo,
era utilizada quadra onde atualmente é a policlínica municipal, que haviam regras e horários a
ser seguidas e sempre dava tudo certo. Dito pelo vereador Francisco Ronivaldo que em todos
os lugares há regras e horários a serem cumpridos e se isso acontecer não dá problemas. Em
relação as bolas, o vereador Francisco Ronivaldo relatou que comprou uma para os atletas do
Bairro Chapadão e que o Sr. Luiz Januário Calor também doou uma aos mesmos, porém, são
muitos cobrados quanto a falta das mesmas e se tais bolas foram adquiridas, gostaria que o
Bairro também fosse beneficiado. Disse que devem ser adquiridas também bolas de outros
esportes já que há pessoas que não gostam de futebol mas praticam outro tipo de esporte.
Agradeceu a presença do diretor do departamento de esportes, disse fazer parte do convite
porque na região foram disputados alguns campeonatos este ano e em Fortaleza não
aconteceu nenhum e que cobrou porque sabia que estava cobrando de uma pessoa que
gosta de esporte e tem certeza que se dependesse do mesmo já teriam ocorridos vários
jogos. No uso da palavra o Sr. Ernane informou que já foram feitos novos pedidos para
compra de bolas de campo que serão utilizadas para futebol society, lembrando que para
futebol de salão já foram compradas. Dito pelo vereador Marcio Andrade que de acordo com
o prefeito as bolas adquiridas foram compradas para o projeto da escolinha de futebol. Foram
feitas discussões sobre comprarem bolas para atender a população geral, tendo o vereador
Marcio Andrade dito que o valor de uma bola é muito pequeno. O vereador Reginaldo
Marques disse que devem sim comprar as bolas para as pessoas brincarem no poliesportivo
durante o dia e a noite, mas, enquanto não colocarem uma pessoa como responsável, não irá
adiantar, pois, todo tanto que comprar irá sumir. O vereador Marcio Andrade concordou com o
colega Reginaldo Marques e disse que durante o dia o servidor Damásio toma conta do local,
mas, há grupos formados que sempre vão ao local fora do horário de expediente do servidor,
que não há problemas os grupos usarem o local e as bolas, desde que ao fim dos jogos
entreguem as mesmas para um responsável para sumir, desta forma atenderá toda a
população. No uso da palavra o vereador Helio Justino relatou que em sua opinião deve
haver punição para aqueles que estraguem o bem público, por exemplo, dar suspensão ao
cidadão, lembrando que no passado sempre foi assim e teve problema com cidadão por isso
inclusive, porque as regras existiam e o mesmo não queria cumprir. Respondendo ao
vereador Marcio Andrade o Sr. Ernane disse que não dá certo deixar as bolas com um
responsável, porque já teve problema com isso, que o certo é deixá-las no poliesportivo.
Dando continuidade o vereador Francisco Ronivaldo disse que quando chegou em Fortaleza
ficou feliz em saber que os demais vereadores também não tinham informações sobre a nova
empresa, porque até então, achou que somente os vereadores do Chapadão que não sabiam
de nada. Falou que juntamente do vereador Welington Santos brigam para melhorar a
situação no Bairro, principalmente na escola e que sempre informam que os problemas já
estão resolvidos, mas, há mais ou menos seis meses espera por resultados. Comentou que
ao chegar na cidade foi questionado por cidadão sobre a questão da chegada da nova
empresa, o qual relatou que ao perguntar aos vereadores da cidade, ninguém sabia de nada.
Tendo o vereador respondido que também não tinha informações, que não culpava os
colegas vereadores porque para saberem de algo, primeiramente teriam que ter sido
convidados a participar da reunião, seja pelo prefeito ou pela empresa, e isso não ocorreu.
Tendo o cidadão dito que já ocorrerão várias reuniões na prefeitura para falar sobre o
assunto, respondido pelo vereador Francisco Ronivaldo que o mesmo não poderia afirmar
nada sobre estas reuniões porque o mesmo não estava sabendo. Tendo o cidadão
questionado se os vereadores não eram parceiros do prefeito, respondido pelo vereador que
os vereadores foram parceiros para ganhar a política, mas, atualmente não parecem ser
mais, porque nas principais questões em que a Câmara tinha que estar do lado da
administração, trabalhando junto, isso não está ocorrendo. Relatou que em sua opinião, se o
mesmo fosse prefeito, primeiramente ao ter contato com algum representante da empresa,
iria falar com os vereadores visando dividir as responsabilidade com a Câmara porque a
administração do município não é só o prefeito. Concordou com a fala do colega Reginaldo

Marques quando o mesmo disse que há males que vem para bens, porém, engatizou que se
ocorrer algo errado, a população irá cobrar dos vereadores. Que está faltando consideração
tanto do prefeito, quanto do representante da empresa e que devido a esta falha, os
vereadores estão faltando com suas obrigações perante a população, de explicarem o que
está acontecendo. Disse que foi questionado sobre a entrega de currículos, o local da referida
entrega e sobre os cargos que serão contratos e em resposta disse não saber de nada
porque realmente não tem estas informações. Comentou que o prefeito deveria ter deixado os
vereadores a par da situação, pois, são os primeiros a ser cobrados. Enfatizado pelo
Presidente que o prefeito teve a oportunidade de apresentar o representante da empresa aos
vereadores que estavam na prefeitura aguardando reunião com o executivo e mesmo assim
não o fez. Em aparte, o vereador Marcio Andrade disse ter sido apresentado ao Sr. Ari,
representante da empresa, e no dia que o cidadão foi junto ao prefeito ao SENAI de São
Sebastião do Paraíso, o vereador estava no IMA resolvendo assuntos particulares e
conversou com o Sr. Ari por pouco tempo, o qual relatou informalmente sobre a intenção de
produzir níquel, mas, oficialmente não houve comunicado. Relatou que não está tentando
defender o representante da empresa, mas, o que acha pior é o prefeito não falar da
necessidade de os vereadores estarem presentes na reunião. Dito pelo vereador Francisco
Ronivaldo que o mesmo ficou feliz em saber que não era o único que não tinha informações.
Relatou que há tempos briga com o executivo, tendo em vista, o problema da água no Bairro
Chapadão, e que em conversa com cidadão soube que já houve reunião e foi decidido, tendo
o vereador dito não ter informações e questionado se o vereador Welington estava presente,
porque o mesmo também é vereador e representante do bairro, tendo o vereador ficado
sabendo que o colega Welington também não participou da referida reunião. Ao final relatou
querer e torcer para que Deus ilumine para que esta empresa chegue e dê muito serviço para
o povo, porque a cidade necessita disso. Sobre a questão da água disse que não tem
problema não participar de reunião para resolver o problema, e apensar quer que isso se
resolva, tanto que foi disponibilizado recurso pela Câmara para aquisição de bomba. Antes de
encerrar fez requerimento verbal diretamente ao Presidente da Câmara requerendo
fosse estipulado tempo para fala de cada vereador durante o grande expediente das
sessões da Câmara, e se o assunto for complexo e exigir mais tempo, que o mesmo
seja cedido pelo Presidente. Justificou que seu requerimento se dá para que os
vereadores não falem muito sem dar solução para os fatos. Em resposta o Presidente
concordou com o pedido, e disse que se o Plenário estivesse de acordo, iria estipular
cinco minutos de fala para cada vereador, tendo todos os vereadores concordado. O
vereador Reginaldo Marques disse concordar, porém, solicitou que os vereadores respeitem o
tempo de falar de cada colega, porque as vezes acontece de entrarem na conversa. Tendo o
Presidente determinado que a partir da primeira reunião ordinária de julho de 2018,
serão destinados cinco minutos de falar para cada vereador, os quais serão
intransferíveis. No uso da palavra o vereador Marcio Andrade disse que no Regimento
Interno da Câmara consta o tempo de fala para cada vereador, mas, se for seguir, a reunião
ficará mais extensa do que já é, e para o vereador neste caso o Regimento Interno é falho.
Após O VEREADOR DANILO JUNIOR DE OLIVEIRA parabenizou a atuação do vice-prefeito
Ernane Dias a frente do departamento de esportes do município. Agradeceu também ao Sr.
Itamar Justino que sempre é parceiro do município, tem seu espaço de eventos e sempre que
pode contribui. Após relatou fazer parte de um grupo de jogadores de vôlei e no final de 2013
ganharam cinco bolas de vôlei e atualmente ainda possuem duas destas bolas. Falou sobre a
importância de conservar os materiais que é devido a isso que ainda restam bolas aos
mesmo. Falou também sobre o grupo ter recebido doação de duas redes, inclusive a última
foi presente do vice-prefeito. Citou que os integrantes do grupo levam para a casa tanto a
rede quanto a bola o que é muito importante, pois, cuidam bem e tem itens para praticar o
esporte que gostam. Comentou sobre o tempo útil e o desgastes das bolas, e parabenizou o
Sr. Ernane por ter colocado bebedouro no poliesportivo, inclusive atendendo demanda deste
vereador, pois, foi feito requerimento neste sentido. Disse torcer para que seja instalada
eletricidade no mesmo para que os atletas possam ter melhor qualidade da água. Relatou que
os vereadores são parceiros do diretor do departamento de esportes, visando construir uma
comunidade melhor. Enfatizou que o esporte juntamente com a educação, transforma vidas e
consegue melhorar a qualidade de vida da população fortalezense. Comentou que o
município possui atletas que estão buscando o auto rendimento, tendo citado o nome do
jovem João Pedro, filho do Sr. Julio Mendes presente na reunião. Salientou sobre o apoio da

família na prática de esportes, a qual contribui para o cognitivo do cidadão, em sua formação
como completo. Relatou que é muito importante o departamento de esportes dê condições
para que a comunidade possa praticar esportes, principalmente porque atualmente são muito
utilizados vídeo games, tablets e celulares que acabam reduzindo a prática de atividade
física. Comentou que o esporte forma o cidadão e juntamente com o a educação irá contribuir
para o processo de ensino e aprendizagem das pessoas. Ao final relatou que todos os
vereadores são parceiros na busca de soluções e que em 2019 espera que a OLIMPFORT
seja um sucesso e que os organizadores consigam despertar na comunidade de Fortaleza de
Minas a atenção a prática de esportes, pois, como educador entende que o esporte é uma
ferramenta importante para a formação de crianças e adolescentes. Encerrando o diretor do
departamento de esportes, Sr. Ernane Dias, agradeceu as palavras do vereador Danilo
Oliveira, dizendo que quanto mais é cobrado, mais tem vontade de trabalhar. Agradeceu a
todos que estão ajudando na organização do campeonato municipal de futebol, e deixou claro
que sem a ajuda dos colaboradores seria difícil de fazer o mesmo. O Presidente agradeceu
ao Sr. Ernane por ter aceito o convite de participar desta reunião, agradeceu também pela
humildade do mesmo, e disse que o mesmo será sempre bem vindo nesta Casa. Dando
continuidade o vereador Danilo Oliveira comentou que por estar de recesso do trabalho,
esteve na prefeitura e conversou com o prefeito, e que em relação a empresa a notícia que o
mesmo tinha no momento era que a mineradora havia sido vendida, e que após recebeu
telefonema dos servidores da Câmara informando que o Presidente havia recebido
telefonema do Sr. Fernando Braghinni informando o fato. Disse que o que o prefeito pôde lhe
passar foi que o Sr. Ari esteve na prefeitura. Relatou que realmente o prefeito deveria ao
menos ter repassado aos vereadores o que está sendo colocado. Disse que o que sabe da
nova empresa foi o que buscou na internet. Leu a pesquisa feita sobre quais as
especialidades da empresa e disse que na conversa de mais de uma hora que teve com o
prefeito o mesmo não soube lhe informar o valor da negociação. Disse ter ficado sabendo que
realmente o proprietário da empresa manifestou interesse de contratar mão de obra
fortalezense, e no caso o percentual divulgado foi de noventa e cinco por cento, e apenas
cinco por cento dos contratados serão pessoas que não residem no município. Falou que isso
é importante, que a empresa anterior contratou diversas pessoas de Passos, Itaú de Minas e
de Fortaleza eram poucos os contratados. Comentou que como vereadores devem cobrar e
dialogar. Disse ser empresários e que estes visam lucros, que juntos podem construir uma
cidade melhor, lembrando que a população precisa sim da reativação da unidade, visando a
geração de empregos diretos e indiretos e também a geração de renda. Enfatizou ser de
acordo com o pensamento da maioria dos vereadores, principalmente do colega Reginaldo
Marques com relação ao fato de a gerência da nova unidade não ter solicitado a participação
dos vereadores na reunião com o executivo. Pediu que o prefeito convide os vereadores para
participar das reuniões, visto que os vereadores como representantes do povo, são
questionados, e quando é questionado, diz o que sabe, fala sobre o que já está a par do
assunto, mas, há questões que os vereadores ainda não sabem e que seria bom saber para
informar a comunidade. Disse entender que é um empreendimento e que aquela desculpa
anterior de que não tinha mão de obra qualificada no município, agora já não tem mais,
porque no município há vários engenheiros formados, assim como outras graduações e
técnicos, além de várias pessoas com grande experiência nos fornos, equipamentos e na
mina. Solicitou que se a empresa for reativar a mina subterrânea e fazer a extração de mate
de níquel, que possam buscar pessoas de Fortaleza que já tenham esta experiência com esta
empresa. Pediu que possam dar oportunidades para os alunos que estão saindo das
universidades e enfatizou que não é que os vereadores querem aparecer e impor que os
mesmos têm que participar das reuniões ou do processo direto com a empresa, mas, o
prefeito deve rever sua posição e convidar os vereadores para que juntos possam pensar
soluções e direcionar esta nova instalação, e que esta empresa possa permanecer no
município por um bom período. Falou sobre a estrutura montada, o seu valor e que não é
comum ter esta estrutura em vários lugares. Comentou ser importante utilizar a referida
estrutura e pediu a Deus que a empresa adquira seus lucros mas, que possa também ter a
responsabilidade social com o município, trazendo emprego e renda para a comunidade. Por
sugestão do vereador Danilo Oliveira foi feito ofício do Plenário ao Grupo de Reflexão
de Fortaleza de Minas, visto que no dia 10/06 recebeu mais de duzentas e cinquenta
pessoas no Clube Municipal, recebendo propostas para a Quinta Assembleia
Diocesana Pastoral. Parabenizou pela ação e agradeceu pelo momento de fé e oração

que a população pôde ter. Após o vereador Danilo Oliveira fez requerimento ao
executivo requerendo seja feito estudo e elaboração de lei municipal que institui o
programa municipal de conservação e manutenção das estradas vicinais do município
de Fortaleza de Minas, tendo em vista, ter sido procurado por alguns munícipes
moradores da zona rural, os quais se queixam sobre divergências no tamanho das
dimensões das referidas estradas. Relatou que com este programa além de garantir
recursos para manutenção e conservação das estradas, também serão estabelecidas as
dimensões, larguras que cada estrada vai ter. Sobre o projeto de lei nº 12, em trâmite, disse
que carece análise das comissões e gostaria de ressaltar que esta proposição visa a
revogação da lei municipal nº 641/2001 e que o fato de os vereadores estudarem e
analisarem o projeto, não irá deixar o município sem fundamentação legal para contratações
que existem e que possam vir a existir. Falou também da importância de fazer
regulamentação desta lei e também sobre o tempo necessário para averiguarem os artigos e
situações, verificando sua compatibilidade com a Constituição Federal e Estadual. Não
havendo mais assuntos para o grande expediente, passou-se a ORDEM DO DIA com a
seguinte pauta: Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por
unanimidade. Em seguida o Presidente convoca para a quadragésima nona reunião ordinária
da segunda sessão legislativa ordinária da décima quarta legislatura, a realizar-se no dia dois
de julho de 2018, às dezenove horas na sede da Câmara Municipal. Após declara encerrada
esta reunião e para constar é lavrada a presente ata que aprovada,é assina da pelos
presentes. __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

