
ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 18 DE SETEMBRO 

DE 2017. 

Presidência do vereador Márcio Domingues Andrade. 

Ás 19:00 horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. 

Compareceram os vereadores Danilo Junior de Oliveira (PMDB), Denilson Augusto do 

Nascimento (PDT), Evair Messias Pereira (PSC), Francisco Ronivaldo Rodrigues(PSL), 

Gabriel Lourenço de Queiroz (PMDB), Helio Justino dos Santos (PR), 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 abre o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leituras: 1 -   

Projeto de Lei: nº 35/ 17 “Regulamenta o uso do Clube Municipal Sebastião Gonçalves de 

Rezende e dá outras providências”; 2 - Requerimento nº232 de autoria do vereador Gabriel 

Lourenço de Queiroz ao executivo requerendo a manutenção das caçambas do município 

para que voltem a fazer o serviço de disque caçamba conforme feito em administrações 

anteriores. Após a leitura solicitaram participar deste requerimento os vereadores 

Danilo Oliveira e Reginaldo Marques, bem como, o Presidente da Câmara. Tendo o 

vereador Gabriel Queiroz permitido as participações. Informado pelo Presidente que 

estavam sobre as mesas os seguintes convites: 1- da prefeitura municipal para participação 

na 1ª Conferência do COMAD – Conselho Municipal Anti Drogas, no dia 28/09 às 18:00 

horas na Câmara Municipal; 2 - da Escola do Legislativo de Varginha para a palestra: “A 

contabilidade governamental como instrumento de auxilio ao vereador na fiscalização dos 

recursos públicos no dia 05/10 às dezenove horas e quinze minutos na Câmara Municipal 

de Varginha. Comunicado pelo Presidente que foram distribuídas cópias de respostas de 

ofícios e requerimentos, e que estão expostas no mural de avisos novas portarias do 

executivo. Conforme pedido do vereador Denilson Nascimento, referente a Porteira da 

Fazenda Colorado que encontra-se trancada, o Presidente informa ter conversado com a 

Juíza Edina Pinto da Comarca de Jacuí, tendo a referida Juíza questionado se os 

vereadores haviam notificado o responsável pela Fazendo que no caso é o Sr. João 

Caixeta. Respondido pelo Presidente que a Câmara não fez notificação, mas, o executivo 

havia tomado esta providência. Tendo o Presidente buscado informações junto ao secretário 

de gabinete do prefeito o qual informou que o Sr. João Caixeta ainda não respondeu a 

notificação. O Presidente informou que a Juíza solicitou que a Câmara junte ao processo do 

ex-prefeito Jovani, o pedido de reabertura da estrada e frisou que as pessoas não podem 

fechar estradas assim, de qualquer jeito. Tendo o Presidente notado positividade por parte 

da Juíza, visto a forma que a mesma se expressou. Enfatizado pelo Presidente que 

inicialmente devem cobrar a resposta do documento expedido ao Sr. João Caixeta, 

administrador da Fazenda, enviar uma cópia à Juíza do documento enviado ao referido 

administrador pelo Prefeito informando que o Sr. João Caixeta não respondeu, juntar esta 



documentação ao processo e depois devem esperar para ver qual será a atitude da Juíza. 

Ao final o Presidente questionou se é de interesse do Plenário juntar o documento ao 

processo do ex-prefeito Jovani visando a reabertura da porteira, respondido que sim. 

Quanto a reunião que seria agendada com a Sra. Sílvia Borim, representante da Votorantim 

Metais, para tratarem a respeito de equipamentos de panificação, visto comentário da 

presidente da APAFORT em reunião anterior de que necessitavam usar estes equipamentos 

e não haviam sido autorizado o repasse à associação, o Presidente informou que a Sra. 

Sílvia foi incisiva quando informou que não tem relação jurídica nenhuma com a APAFORT 

e que não irá se reunir para discutir assuntos desta associação. Dito pelo Presidente já ter 

informado a Sra. Angela sobre o fato, a qual já enviou ofício a ADESFORT solicitando 

autorização para utilizarem os equipamentos de panificação, e então, devem aguardar 

resposta, visto que, a tentativa de ajudar seria pelo fato de a Sra. Sílvia esta barrando, e se 

a representante da Votorantim não quer se reunir para discutir, para o Presidente não há 

fundamento os vereadores se reunirem com a ADESFORT. Questionou aos colegas se 

seria do interesse dos mesmos fazer esta reunião e informou que a APAFORT foi vencedora 

de edital de panificação do IFSUL de Passos e mais que nunca necessitarão dos 

equipamentos. Foram feitas discussões sobre o caso, tendo o Presidente relembrado que a 

APAFORT diz que este equipamentos vieram para esta associação, mas, segundo a 

ADESFORT estes equipamentos vieram para a agência a qual cederia os mesmos para a 

APAFROT utilizar dentro do município. Ao final optaram por esperar a resposta do ofício 

expedido a ADESFORT.  Iniciado o GRANDE EXPEDIENTE, o Presidente agradeceu a 

presença do prefeito Adenilson Queiroz e do vice-prefeito Ernane Dias, bem como, ao Sr. 

Claudinho, assessor do deputado Carlos Melles. Quanto a reivindicação de alguns 

vereadores, o Presidente informou ter sido alterada a forma de elaborar os requerimentos. 

Que a dificuldade na elaboração do requerimento se dá, pois, para mencionar os 

comentários de todos os vereadores o documento ficaria muito extenso, e se escolherem 

apenas alguns comentários, as vezes os vereadores ficariam chateados por não ter sido 

mencionado seu comentário. Relatou que a partir da reunião anterior optaram por elaborar o 

requerimento de forma que seja citado o autor do requerimento, discriminando também os 

demais vereadores que queiram participar. Disse reconhecer que é necessário mostrar a 

autoria do requerimento. Tendo o vereador Denilson Nascimento questionado ao 

Presidente se o mesmo não iria apresentar em Plenário o requerimento de questão de 

ordem protocolizado nesta Casa. Respondido que não iria apresentar, tendo em vista, ter 

feito alteração e que inclusive o requerimento de questão de ordem foi entregue na 

secretaria da Câmara pouco antes do início desta sessão. Informou que iria analisar o 

documento porque ainda não leu o mesmo para responder na próxima reunião, porém, 

entende que a solicitação agora está prejudicada visto as alterações que já foram feitas na 

forma de elaborar requerimentos, lembrando que depende dos autores a decisão de retirar 

ou não o requerimento de questão de ordem. Respondido pelo vereador Denilson 

Nascimento que gostaria fosse respondido o requerimento de questão de ordem para que 



sejam seguidos todos os trâmites. Dando continuidade ao grande expediente, o Presidente 

informa que o Sr. Claudinho, assessor do deputado Carlos Meles fez contato com o mesmo 

e solicitou fazer uso da tribuna, tendo sido aberta a palavra ao mesmo, o qual agradeceu a 

oportunidade e se colocou a disposição de todos os vereadores, tendo em vista, o objetivo 

comum que é a melhoria na qualidade de vida das pessoas. Disse que representa o 

deputado o qual todos conhecem o trabalho e a trajetória do mesmo. Que a pedido do 

deputado  está colocando o gabinete do mesmo a disposição desta Casa, assim como, do 

executivo para que possam fazer um trabalho em prol dos fortalezenses independentemente 

de partido político. Salientou que o bom andamento do município se dá com a união da 

Câmara e do executivo e que torce e pede a Deus que dê sabedoria à todos para que ao 

final do mandato possam estar com a consciência tranquila de que cumpriram com seu 

dever. O assessor do deputado informou que existem dos projetos do município de 

Fortaleza em andamento e relatou que o Presidente da Câmara tem buscado junto ao 

gabinete recursos para vários setores, entre eles para a patrulha rural e equipamentos para 

a saúde. Solicitou ao prefeito que cobre e faça contatos para que não fiquem parados estes 

projetos e disse que não é função do vereador ir em busca de recursos, mas, atualmente se 

isso não ocorre, são substituídos. Distribuiu histórico do trabalho do deputado Carlos Melles 

no município e disse estar a disposição para questionamentos. O Presidente deu as boas 

vindas ao assessor, agradeceu a presença do mesmo e disse que a Casa está de portas 

abertas. Pediu ao assessor que agradecesse o deputado e disse que no que diz respeito a 

recursos enviados ao município, o deputado Carlos Melles foi o que mais ajudou, pois, em 

todas as suas gestões nunca esqueceu de Fortaleza. Informou que no mandato anterior foi 

apresentado projeto ao deputado e que neste mandato foi enviado recurso no valor de cento 

e vinte e nove mil reais para a atenção básica de saúde do município, e o atual prefeito já 

está adquirindo equipamentos. Falou sobre dois novos projetos, os quais o primeiro é no 

valor de cento e cinquenta mil reais e a segunda está com documentação atrasada. 

Enfatizou que realmente Fortaleza necessita de deputado que ajude, visto a atual situação 

do município. Em seguida o vereador Danilo Oliveira cumprimentou todos e disse que 

como secretário de fazenda no mandato do ex-prefeito Altair Prado visitou o gabinete do 

deputado Carlos Melles em Brasília, tendo sido muito bem recebido. Questionou em quantos 

mandatos este deputado foi majoritário o município de Fortaleza. Respondido pelo 

Presidente que são quatro ou cinco mandatos, o vereador Danilo Oliveira ressaltou que este 

deputado sempre ajudou o município e que o intuito dos vereadores é exatamente este. 

Informou ser vereador de primeira legislatura, mas, tem a honra de suceder seu pai, Sr. 

Antonio de Oliveira (Toninho da Rosa) que foi vereador por quatro mandatos consecutivos, 

além de ter sido parceiro nas oportunidades do deputado Carlos Melles. Relatou que estão 

nesta Casa para somar, que devem dar as mãos e cobrar de seus representantes. Que não 

devem participar da democracia somente no dia da eleição, mas sim, acompanhar as 

atividades dos representantes. Relatou que na última eleição teve a oportunidade de apoiar 

o deputado Rodrigo Pacheco que é de sua bancada de partido, mas,  entende que devem 



unir forças, lutar e trabalhar por melhorias. No uso da palavra o assessor Claudinho solicitou 

aos vereadores que cobrem no gabinete as necessidades do município. Disse que o povo 

está atualmente desacreditado dos políticos em geral, visto a corrupção e que devem 

conscientizar as pessoas de que ainda existem políticos bons. Falou diretamente ao Prefeito 

Adenilson para que o mesmo aproveite da ótima situação do deputado Carlos Melles em 

Brasília atualmente, o qual goza de grande respeito, admiração e gratidão dos diversos 

ministros. Quanto as críticas pelo fato de o deputado ter sido favorável a permanência do 

atual presidente da república, o assessor disse que nesta altura, se o referido presidente 

deixar a presidência, a situação pode ficar pior e com isso perdem a credibilidade. Fez uso 

da tribuna o vice-prefeito do município, Ernane Dias o qual agradeceu ao Sr. Claudinho 

pela visita. Após informou que em 15/09 esteve em São Sebastião do Paraíso em reunião 

da AMEG onde foi discutido sobre  "castra móvel" e para que Fortaleza faça parte deste 

projeto, terá que fazer parte da AMEG novamente, pois, infelizmente todo recurso hoje está 

sendo destinado à AMEG com o intuito de forçar os municípios a se associarem. Disse que 

valor da prestação é de três mil reais mensais e que a AMEG se projetou e conseguiu forma 

para que todos os carros da área da saúde e educação dos municípios filiados não paguem 

pedágios e com esta economia o município poderá arcar com a despesa de três mil reais. 

Relatou não saber os valores gastos pelo município com pedágios, mas, disse entender ser 

alto, tendo em vista, os veículos trafegarem bastante. Informou que na reunião da AMEG 

ainda foi discutido sobre o georeferenciamento, que inclusive a cidade de São Sebastião do 

Paraíso está fazendo este trabalho, mas, para municípios pequenos o custo é alto, o que 

para o município de Fortaleza ficaria em torno de quatrocentos mil reais. Disse que 

juntamente da prefeita de São João Batista do Glória sugeriram que fosse criada associação 

dos municípios menores para que seja feito rateio de formar a baratear os custos. 

Novamente falou o Presidente da Câmara para fazer requerimento ao executivo 

requerendo seja enviada cópia do contrato de trabalho do médico da policlínica, Dr. 

Rafael Batista de Oliveira. Requer ainda, seja aberta sindicância visando apurar a 

conduta deste médico, tendo em vista, ser contratado. Após acordo os demais 

vereadores participaram deste requerimento. Esclareceu que juntamente do assessor 

jurídico, nesta data recebeu a cidadã Juliana Assis no plenarinho da Câmara, o qual é mãe 

de uma garota de onze anos de idade, que por este profissional foi diagnosticada com 

sinusite. Que foi feito raio - x, e o médico nem olhou o exame, apenas receitou antibiótico e 

não a encaminhou para Passos. Não satisfeita com o atendimento, a mãe reclamou e 

solicitou que a filha fosse encaminhada para Passos, até porque a família possui plano de 

saúde, mas, o médico não liberou a ambulância para o transporte. Ao chegar na Santa Casa 

a garota foi levada direto para a sala de emergência, tendo sido diagnosticada com 

pneumonia em estado avançado. O Presidente informou que a mãe da jovem repassou 

documentos referentes a internação da mesma e que o médico Rafael no prontuário 

escreveu que havia diagnosticado sinusite, mas, que a mãe relata desejo de fazer exames 

complementares e por isso a encaminhou. Dito pelo Presidente que o que lhe deixou mais 



triste, foi que o médico, formado para isso, não conseguiu diagnosticar a pneumonia da 

cidadã e que a mesma estava correndo risco de vida. Informado pelo Presidente que a Sra. 

Juliana irá procurar o prefeito para conversar sobre o ocorrido, e que conforme a cidadã, a 

mesma não está preocupada com abertura de processo, etc., mas, gostaria fosse tomada 

providência para que os médicos tratem os pacientes com mais carinho e atenção.  Outra 

situação relatada pela Sra. Juliana foi o fato de o médico ter ignorado o exame de raio-x, 

pois, se não é importante então nem deveria ter o aparelho de realização deste exame. 

Solicitou diretamente ao prefeito seja aberta sindicância, não com o intuito de prejudicá-lo, 

mas, infelizmente ele deve arcar com as responsabilidades de seus atos, porque pode ser 

que venham a ocorrer óbitos pela negligência e falta de compromisso do profissional. Disse 

que se houver necessidade de documentação da paciente na Santa Casa, a mãe já se 

disponibilizou em buscá-los, tendo em vista, comprovar que o médico estava equivocado. 

Informou ainda, que não foi utilizado veículo do município e que a mãe da garota mesmo 

nervosa com toda situação, teve que por conta própria levar a filha até a Santa Casa, 

nervosismo este porque os enfermeiros inclusive estavam com dificuldade de encontrar  a 

pressão arterial da jovem que estava 80x50 e os batimentos cardíacos estavam em 148 por 

minuto. Enfatizou não culpar os demais envolvidos porque o médico não descreveu e 

informou a gravidade do caso. Em sequência o Presidente fez requerimento ao 

executivo requerendo a manutenção da estrada Fortaleza/Jacuí, bem como, a estrada 

de divisa de município (início na placa) e vai até a propriedade do Sr. Vitor Hugo, pois, 

há reclamações de que este último local está bastante fechado, necessitando de 

manutenção. Em aparte o Presidente informou ter recebido resposta referente ao 

loteamento Oraida II, a qual informa os locais onde já existe infraestrutura (água, esgoto, e 

drenagem fluvial). Lembrou que a abertura de ruas feita no local ocorreu visto apoio do 

deputado Carlos Melles que enviou recursos no valor de duzentos e cinquenta mil reais. 

Informou que a resposta do requerimento veio através de ploter, é grande e os vereadores 

que desejarem analisar basta procurar a secretaria da Câmara. Em seguida usou da palavra 

o vereador Evair Messias Pereira para dizer que a Sra. Sílvia Borim, sendo representante 

de uma empresa como a Votorantim Metais, não deveria fugir ao diálogo, pois, mesmo não 

tendo vínculo jurídico com a APAFORT, deveria se valer de muitas das vezes que a 

APAFORT serviu a ADESFORT e que serviu a própria Votorantim quando da capitação de 

recursos, porque a APAFORT foi usada várias vezes neste sentido. Disse que a Sra. Sílvia 

não deveria se esquecer disso, que esta questão é lamentável, pois, uma representante de 

uma empresa como a Votorantim não poderia dar resposta neste nível. Após parabenizou a 

atual administração pela construção de passador na propriedade do Sr. Lauir Pereira, pois, 

teve a oportunidade de estar presente no local e ver a qualidade do serviço. Fez 

requerimento ao executivo requerendo seja usado o modelo de passador construído 

na propriedade do Sr. Lauir Pereira, nas construções dos demais passadores a serem 

feitos no município, pois, o referido passador foi construído de concreto armado, com 

medidas e parâmetros corretos, tendo em vista, privar pela segurança. Dando 



continuidade o vereador Evair Pereira disse ser de seu conhecimento que existe cargo 

comissionado na função de diretor clínico da policlínica o qual está vago. Tendo o vereador 

feito requerimento ao executivo requerendo seja verificada a possibilidade de este 

cargo ser ocupado realmente pelo diretor clínico do hospital, uma vez que a médica 

que está ocupando o cargo, está recebendo gratificação de trinta por cento. Disse 

entender a iniciativa de querer reduzir gastos, mas, gratificação não se paga a servidor 

contratado, pois, é crime. Solicitou que o prefeito verifique e resolva esta questão da melhor 

maneira possível. Após disse ter recebido resposta de requerimento referente as piscinas, a 

qual informa que há muitos anos as piscinas estão sem água, mas, para o vereador esta 

resposta é mentirosa porque mesmo não sendo utilizadas no mandato anterior estas 

piscinas eram mantidas com água. Relatou que fez requerimento porque as piscinas estão 

secas e poderá comprometer a estrutura e se colocarem água não haverá riscos de 

trincas,e que por isso devem analisar porque posteriormente a manutenção custará bem 

mais aos cofres públicos do que mantê-las com água atualmente. Relatou que se disserem 

que está faltando água, não entenderá porque o caminhão pipa tem sido visto diariamente 

jogando água nas estradas. Salientou que as vezes é taxado de vereador chato e de 

oposição, mas, na realidade está vendo que irá trazer desgaste e prejuízo ao município e 

por isso solicita seja colocada água nas piscinas. Em seguida questionou se serão 

colocados em votação alguns dos projetos em trâmite. Respondido pelo Presidente que será 

feita leitura de resposta de requerimento do vereador Reginaldo Marques a qual informa 

onde serão usados os recursos citados nos projetos de lei nº 32 e 33/17. Após o vereador 

Denilson Augusto do Nascimento agradeceu ao vice-prefeito Ernane Dias, visto apoio 

dado aos ternos de congo do município, transportando - os para apresentações em cidades 

vizinhas, pois, mesmo quando não há disponibilidade de motoristas, o Sr. Ernane faz esta 

função. Parabenizou ao vice-prefeito pela atitude, pois, não devem deixar morrer a tradição 

do município. Relatou que as congadas vem de tradições antigas e não devem deixar 

acabar e fez requerimento ao executivo para que dentro das possibilidades sejam 

repassadas subvenções, mesmo que de menor valor, aos ternos de congo do 

município para a aquisição de instrumentos, tendo em vista, a proximidade da festa 

de outubro. Participam deste requerimento os vereadores Helio Justino, Reginaldo 

Marques e Danilo Oliveira. Também foi feito requerimento do vereador Denilson  

Nascimento com participação dos colegas Evair Pereira e Danilo Oliveira requerendo 

reforma dos banheiros públicos, em especial, nos vasos sanitários e portas, tendo em 

vista, a proximidade da festa de outubro, a qual é bem tradicional e recebe diversos 

visitantes. Sobre o castra móvel, o vereador perguntou ao vice - prefeito se o município é 

associado da AMEG, respondido que não,mas que já estão tomando providências neste 

sentido. Sobre a castração de cães vadios o vereador falou diretamente ao prefeito 

informando já ter sido enviado requerimento e se não for possível este convênio com a 

AMEG, gostaria de solicitar que o prefeito pense com carinho no caso e faça este serviço, 

atendendo assim pedido de grande parte da população fortalezense. Em seguida o 



vereador Helio Justino dos Santos disse que em breve estará fazendo visita ao deputado 

Carlos Melles visando conseguir recursos ao município. Após o vereador Reginaldo 

Marques dos Santos agradeceu ao deputado Carlos Melles pelas ajudas já enviadas ao 

município.  

  

Em seguida o vereador Gabriel Lourenço de Queiroz  

Após o vereador Danilo Junior de Oliveira  

Após o vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues  

Não havendo mais assuntos para o grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA com a 

seguinte pauta:  

Não havendo nada mais a tratar, o Presidente convoca a vigésima quinta reunião ordinária 

da segunda sessão legislativa ordinária da décima quarta legislatura às 19:00 horas, no dia 

02 de outubro de 2017. Após o Presidente declara encerrada esta reunião e para constar é 

lavrada a presente ata que aprovada, é assinada pelos  presentes. 

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 


