
ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 15 DE ABRIL DE 2019. 

Presidência do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues.  

Às dezenove horas e trinta e cinco 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), e Reginaldo Marques dos 
Santos (MDB). Ausente o vereador Welington dos Reis dos Santos (MDB). Tendo sido justificada 
a falta, devido a forte chuva que caiu no Bairro Chapadão que impossibilitou a subida de seu 
veículo para chegar a estrada principal e seguir até a cidade de Fortaleza. 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:Leitura do Projeto de Lei nº 07 de 15/04/19 que 
"Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária  de 2020 e dá outras 
providências". Leitura do ofício nº 5015/2019 que encaminha a Prestação de Contas do Executivo 
Municipal, processo nº 1047055 - Eletrônico - exercício 2017. Leitura a Emenda Aditiva nº 01, ao 
Projeto de Lei nº 05/2019 que " Altera a Lei nº 996 de 02 de julho de 2012".   Informado pelo 
Presidente que estavam sobre as mesas convite do SINDISFOR para palestra sobre previdência, 
no dia 23/04 às 18:00 horas na Câmara Municipal. Informado também o recebimento de 
comunicado de crédito, contrato de repasse nº877570/2018 - operação 1056627-36, firmado entre 
o município de Fortaleza de Minas, assinado em 28/09/2018, no âmbito do Programa 
Agropecuária Sustentável, sob a gestão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
que tem por objeto "Mecanização Agrícola", no valor de R$ 88.062,62, e operação nº 1040892-46, 
assinado em 25/09/2017, no âmbito do Programa Planejamento Urbano sob a gestão do 
Ministério das Cidades, que tem por objeto "Recapeamento asfáltico em vias públicas urbanas". O 
Presidente comunicou que estavam expostos no mural de avisos da Câmara novas numerações 
de portarias do executivo e que estavam sobre as mesas cópias de respostas de ofícios e 
requerimentos. Em seguida informou que foi recebido na secretaria da Câmara, relatório final da 
Comissão que investigava supostas irregularidades na prestação de serviço pelo cidadão Celio 
Vidigal, e que a conclusão foi pelo arquivamento da denúncia. Relatou que o relatório final se 
encontra na secretaria da Câmara para quem quiser cópia. Informou ainda que há algum tempo 
foi recebida denúncia relacionada ao servidor Elson Luiz dos Santos sobre prestação de serviços 
com motor serra, e que como Presidente, em nome do Plenário da Câmara, devida a vasta 
documentação apurada estaria encaminhando representação ao Ministério Público para que 
sejam tomadas as medidas cabíveis. Instalado o GRANDE EXPEDIENTE, O PRESIDENTE, 
comentou que em relação a denúncia recebida, a obrigação dos vereadores é apurar, e com a 
documentação obtida e assinatura de todos os vereadores a denúncia será encaminhada e o MP 
que tomará a decisão, pois, a parte dos vereadores foi feita. Em seguida comentou que a convite 
da prefeitura esteve em Brasília-DF, que foram com o objetivo de conseguir recursos para o 
município e que inclusive comentou sobre a construção de redutores de velocidade próximo ao 
posto tupi na MG 050, entrada para Fortaleza. Que discutiram também sobre a Lei Kandir, tendo 
sido observado que esta lei está com grande obstáculo. Informou que foram bem atendidos que 
estão com grande esperança de que será solucionado. Sobre a questão da MG050, disse que 
direto de Brasília o deputado agendou reunião o chefe do DER em Passos para que este 
Presidente e o prefeito pudessem conversar com o mesmo e na oportunidade aproveitou para 
falar com o deputado em relação a entrada para o Bairro Chapadão que também fica na MG050, 
que apesar de não pertencer ao município de Fortaleza, quem utiliza o local na grande maioria 
são os moradores do Chapadão que é um Bairro rural do município. Tendo o deputado se 
prontificado em participar e  verificar para analisar o que pode ser feito. Ao final o Presidente 
informou que a viagem foi proveitosa, de grande, lembrando que foram no intuito de buscar 
melhorias. Salientou que há outros recursos destinados à Fortaleza, porém, prefere comentar 
futuramente, pois, as leis mudam da noite para o dia e se comentar antes de acontecer pode 
complicar a situação caso o benefício não seja recebido. Em seguida falou sobre serviço de 
limpeza das margens das estradas o qual já vem sendo feito pelo vereador Helio Justino e que o 
ideal é dar sequência no trabalho porque há muitas pessoas cobrando este trabalho, que inclusive 
houve cidadão que limpou margem de estrada da qual trafega sempre. Tendo o Presidente dito 
que dando sequência no serviço basta terem um pouco de paciência que em breve a limpeza será 
finalizada. Após falou o vereador EVAIR MESSIAS PEREIRA, cumprimentou todos os presentes 
e quanto a denúncia que foi recebida e está sendo encaminhada ao MP, reforçou que esta 



conclusão se deu com o acordo de todos os vereadores, pois, o MP irá verificar se houve falha ou 
não. Em relação ao servidor Elson Luiz dos Santos disse que entende que o mesmo não tem 
obrigação de ter conhecimento jurídico, já que o mesmo é concursado como motorista pelo 
município, apesar de não saber como o MP irá se posicionar neste sentido. O vereador disse 
entender que quem tem obrigação de saber da parte jurídica o que é certo ou errado, é o 
executivo, então, entende que o MP que deve analisar e posteriormente que esta Casa também 
tome algumas providências. Após reiterou requerimento nº 02/19 quanto a informações sobre 
a utilização de veículo destinado a área da saúde pelo prefeito. Disse que já foi encaminhada 
resposta a qual não foi satisfatória, e que está reiterando requerimento como última forma 
amigável, visto que o prefeito está fazendo uso de veículo que foi destinado para a saúde e suas 
justificativas não convencem. Disse que estão com quase dois anos e meio de mandato e o 
veículo Ford Fusion destinado para uso oficial do prefeito, o qual foi utilizado no mandato do ex-
prefeito Altair Prado e da ex-prefeita Neli Leão, no atual mandato foi visto com o prefeito raras 
vezes e se tal veículo estivesse com problema, não é possível que em dois anos e meio não 
conseguiram sanar o mesmo, independente do que seja. Relatou que segundo informações foram 
feitas manutenções no câmbio, no motor, mas o referido motor veio com problema, porém, para 
isso existe garantia. Enfatizou que o envio deste requerimento é a última tentativa e que está 
falando isso porque está nítido que há veículos viajando os quais não estão em boa situação, 
colocando em risco a vida do paciente e do motorista e enquanto isso o prefeito está dia e noite, 
feriados, sábados e domingos, desfrutando de um veículo da saúde, inclusive viajando para visitar 
deputado em Nova Resende neste veículo. Fez também requerimento ao chefe do setor de 
transportes requerendo informações de qual a real situação do veículo Ford Fusion, 
anteriormente utilizado como veículo oficial. Requerendo também sejam apresentadas 
informações referentes aos procedimentos adotados visto a ocorrência de acidente com 
para lamas esquerdo do veículo Fiat Argo, destinado ao setor da saúde, e que vem sendo 
usado pelo executivo.  O vereador relatou que como fiscalizador do município detectou que o 
veículo está com para lamas amassado e por se tratar de veículo oficial tem que haver boletim de 
ocorrência. Comentou que o referido para lamas está amassado há mais ou menos dois meses e 
o prefeito está utilizando o veículo. Na oportunidade fez ofício ao deputado Cássio Soares 
solicitando esforços na conquista de veículo destinado a área da saúde para transporte de 
pacientes. Após comentou sobre os lotes doados pelo ex-prefeito Altair Prado, tendo feito ofício 
com a participação do vereador Gabriel Queiroz ao deputado Cássio Soares solicitando 
recursos a serem enviados ao município de Fortaleza para realização de parte da obra de 
ligação fluvial do novo loteamento. Justificado pelo vereador Evair que com este recurso esta 
ligação será terminada e poderão dar andamento na ligação das redes de esgoto e água e 
posteriormente o prefeito irá construir o meio fio. Sugeriu ao prefeito seja feita reunião com os 
proprietários dos lotes para verificar esta possibilidade, pois, areia o município tem bastante, visto 
que quando a ex-prefeita Neli deixou a prefeitura, a mesma tinha vinte caminhões trucados de 
areia, que estava no parque de exposições, porém, o vereador não sabe para onde esta areia foi 
levada, uma vez que o local foi cedido para o Sindicato Rural. Relatou que logicamente o prefeito 
e os encarregados sabem onde está a areia, porque este vereador não viu nenhuma obra que 
tenha sido feita e que tenha gasto esta quantidade de areia, lembrando que esta quantidade de 
areia daria para resolver a questão da construção do meio fio no novo loteamento, através de 
mutirão. Tendo dito que já estão com dois anos e meio de mandato e espera ver ao menos algo 
pequeno feito no local, visando evoluir para que o próximo prefeito possa terminar ou até mesmo 
o atual prefeito possa concluir para que as pessoas possam construir. Falou sobre os projetos em 
trâmite e relatou que em relação ao projeto de lei nº 06/19 o procurador jurídico do município 
explanou aos vereadores, todos entenderam a real necessidade e por isso libera o projeto para 
votação. Quanto a denúncia que está sendo arquivada referente ao cidadão Celio Teixeira Vidigal, 
entende que foi um pouco prejudicada, uma vez que, a denúncia chegou à Câmara e o prazo da 
prestação de serviço já havia se esgotado. Enfatizou que era proprietário de um sítio naquela 
localidade e nunca viu o Sr. Celio fazendo nenhum tipo de serviço, mas, que isso sirva de lição 
tanto para o setor de serviço social, como para o encarregado da prefeitura. Disse que o cidadão 
Celio Teixeira Vidigal foi salvo pelo servidor Luiz Vitalino que antes de comparecer em reunião na 
Câmara da qual foi convocado, passou pelo gabinete do prefeito, assim como, o servidor Adilson 
Francisco Neto, conhecido como coco, tendo o prefeito solicitado que encerrassem de vez esta 
investigação na referida reunião. Salientou que está falando isso e que pode comprovar. Disse 
que o Sr.Luiz Vitalino disse que via frequentemente o Sr. Celio Vidigal trabalhando às margens da 
estrada Jacuí roçando e limpando bueiros. O vereador disse entender que isso é um absurdo, 
inclusive o fato de o prefeito aceitar esta situação, visto que o correto era chamar o encarregado e 



mostrar que o mesmo está errado e que o município está sendo prejudicado, visto ser uma 
prestação de serviço, e solicitar ao encarregado que fizesse o cidadão cumprir corretamente as 
horas judiciais, mas, ao contrário solicitou aos servidores convocados para reunião na Câmara 
que encerrassem este assunto. O vereador Evair Pereira disse se sentir envergonhado com uma 
atitude de um executivo que está a frente da cidade, porque o querem realmente é que as 
pessoas que sejam condenadas cumpram suas horas como ocorre com vários cidadãos que vão 
para o pátio e o cumprem e que isso ocorresse com o Sr. Celio. Concordou que a denúncia deve 
ser arquivada visto a falta de provas porque em tese o serviço já havia sido executado, mas, que 
esta situação sirva de exemplo inclusive para os vereadores para que quando chegar um caso 
deste à Câmara para terem mais cuidado. Ao final fez requerimento ao setor de serviço social 
requerendo que periodicamente seja encaminhada à Câmara relação dos condenados a 
cumprir horas judiciais no município, tendo em vista o legislativo ser órgão fiscalizador do 
município e desejar acompanhar o cumprimento das referidas horas.  No uso da palavra o 
VEREADOR MÁRCIO DOMINGUES ANDRADE, iniciou sua fala relatando a alegria de ter 
chegado ao município o que faltava do convênio no valor de cento e cinquenta e cinco mil reais 
que era um trator, o qual chegou no município e encontra-se no pátio. Informou que o veículo foi 
recebido através de emenda parlamentar do ex-deputado Carlos Melles onde o município já havia 
recebido uma plantadeira e uma ensiladeira e por último agora o trator. Informou que no dia 10/04, 
recebeu ótima notícia de que aquele recurso de noventa e cinco mil reais referentes as carretas e 
duas grades, já está na conta. Relatou que nesta data esteve na prefeitura conversando com a 
responsável pelos convênios e foi informado que o recurso já está em conta. Que a licitação está 
pronta, bastando apenas que o executivo solicite seja feita a entrega.Lembrando que esta também 
é uma emenda do ex-deputado Carlos Melles. Após comentou que há alguns dias comentou em 
reunião sobre este assunto, e houve pessoas que comentaram na rua as vezes de forma 
maldosa, que o vereador havia falado que o recurso seria depositado no prazo de cinco dias úteis 
e não foi, e por isso, disseram que a fala do vereador era mentira e que não existia este recurso. 
Então, só para provar, gostaria de deixar claro que tem responsabilidade e compromisso com o 
que fala, e se não tiver certeza do que está falando, não irá falar. Disse que se falou sobre o 
recurso era porque o mesmo seria recebido e está na conta, que o assunto do recurso ocorreu em 
reunião em que além do vereador estavam presentes o colega Denílson Nascimento, o presidente 
do sindicato rural, a servidora Cida Queiroz o prefeito e o assessor do ex-deputado Carlos Melles, 
Sr. Claudinho. Comentou que além desses recursos já houve outro para a saúde no valor de 
cento e cinquenta mil reais e por isso gostaria de deixar claro que os vereadores não estão na 
Câmara para brincar, ou falar besteira. Que gosta de falar a verdade e o recurso está em conta, 
pois, vários deputados colocaram emenda em nome do município e retiraram as mesmas, e ainda, 
teve deputado que falou que encaminhou recurso, porém, isso não ocorreu. Em seguida foi feito 
ofício do Plenário ao ex-deputado Carlos Melles agradecendo o mesmo pelo compromisso 
que teve em honrar com o envio de recursos através de emendas parlamentares, tendo 
cumprido com sua palavra. Em seguida o vereador Marcio Andrade relatou que recebeu 
reclamações de alguns servidores de que as vezes o prefeito tem tratado de maneira diferente 
alguns funcionários, beneficiando mais uns que outros, ou fazendo algo pra uns e não para 
outros,exemplo disso é a compra de dez dias de férias, pagamento de férias prêmios. Tendo sido 
feito requerimento ao prefeito requerendo seja mais cauteloso quando da decisão de ações 
que envolvam os servidores públicos e aja de forma igualitária. Que se falar que irá 
comprar dez dias que isso seja feito de quem queira vender, e da mesma forma isso ocorra 
com os servidores que queiram vender férias prêmio. E se o executivo estipular meta de 
compra por exemplo de apenas dez servidores, que seja feito sorteio, mas, que não escolha 
a dedo quem  será beneficiado. Frisando que não é contrário ao pagamento deste tipo de 
benefício a nenhum servidor, mas sim, quer que seja igual para todos, e se por acaso 
houver regra de limite de gastos que seja feito sorteio entre os funcionários que tem 
interesse. O vereador relatou que esta atitude é muito feia, pois, o prefeito está tratando com 
indiferença os servidores, os quais trabalham e têm seus compromissos e não merecem ser 
tratados desta forma. Após disse ter ouvido comentário, o qual não foi dito pela diretora do 
departamento de saúde, de que os vereadores havia denunciado e a secretaria de saúde não 
poderia fazer doação de suplementos alimentares para algumas pessoas que fazem uso dos 
mesmos. No uso da palavra o vereador Marcio Andrade enfatizou que não foi a Sra. Monica 
Emidio que falou este assunto, mas, que se a mesma estiver ouvindo esta reunião, que levasse 
aos servidores que as vezes falaram este assunto, que a questão é que a Câmara simplesmente 
fez uma denúncia em relação a realização das cirurgias eletivas porque o procedimento utilizado 
não está de acordo com a lei, lembrando que este é o entendimento da Câmara, porém, ninguém 



pediu que parassem de fazer as cirurgias,até porque a Câmara elaborou emenda impositiva no 
orçamento com recurso para serem feitas tais cirurgias. Que em momento algum foi falado sobre 
suplemento alimentar e gostaria que as pessoas tivessem um pouco mais de cautela porque da 
próxima vez que isso acontecer irão tomar as atitudes necessárias. Salientou que a Sra. Monica é 
uma servidora muito comprometida com a área da saúde, é educada, então, gostaria que a 
mesma conversasse com os servidores da área para que isso não mais ocorra e que tenham 
respeito com os vereadores. Em seguida o vereador Marcio Andrade fez requerimento ao 
executivo requerendo a construção de pista de caminhada iluminada, podendo ser usado 
espaço entre o Estádio Tio Veio e a Quadra de Esportes Municipal do Bairro Nossa Senhora 
Aparecida. Disse saber que os adeptos a caminhada usam a Avenida Otávia Augusta,e que a 
obra solicitada não é cara. Após foi feito ofício do vereador Marcio Andrade com participação 
do Presidente e dos vereadores Danilo Oliveira, Evair Pereira, Reginaldo Marques e Gabriel 
Queiroz a ex-servidora municipal Sra. Taiza Lopes parabenizando e agradecendo a mesma 
pelos serviços prestados ao município, tendo em vista, o ótimo atendimento, a capacidade 
e inteligência da mesma. Enfatizando que a saída da Sra. Taiza é uma perca grande ao 
município. Na sequência o vereador Marcio Andrade fez requerimento ao executivo 
requerendo sejam encaminhadas à Câmara as numerações de portarias e decretos 
baixados em falta nos arquivos da Câmara. Requer seja cumprida Lei Municipal neste 
sentido. Em relação ao projeto de lei nº 06/19, disse entender que apesar de o procurador jurídico 
do município ter explico, não há tanta necessidade, mas, também não irá prejudicar o orçamento, 
inclusive verificaram a questão do Tribunal de Contas, e então, libera o projeto para votação. 
Quanto a emenda aditiva proposta pelo vereador Danilo relatou que concorda com a emenda, 
mas, gostaria que o Presidente da Câmara se comprometesse e faça com que todos os 
documentos que chegue nesta Casa, mesmo que por meio eletrônico, que seja feita pasta de 
arquivo, para que tais documentos sejam impressos e arquivados visando facilitar a análise pelos 
vereadores quando necessário. Solicitou ao assessor jurídico fosse analisado antes de votar a 
emenda, o fato de ser preferencialmente por meio eletrônico, porém, que sejam documentos 
escaneados e não documentos sem assinatura. Antes de encerrar o vereador Marcio fez 
requerimento com a participação do colega Evair ao executivo requerendo informações de 
como está a situação da negociação entre o executivo e a promotoria para reiniciar as 
obras do novo loteamento. Após lamentou muito que nesta data estava nesta Casa quando 
chegaram respostas de ofícios e requerimentos e junto foi protocolado um ofício solicitando o 
empréstimo da Câmara para o dia 12/04, o qual também convidava os vereadores para participar 
de evento, porém, o mesmo ocorreu em 12/04 e o ofício chegou à Câmara em 15/04. Salientou 
que isso é uma falta de respeito com os vereadores, que poderiam ter um pouco mais de noção e 
se já aconteceu o evento, que então, não mandem o ofício, pois, isso é vergonhoso, visto que não 
tem explicação convidar depois que o evento já aconteceu. Sobre falas referentes as estradas 
rurais e calamidade que se encontram, o vereador Marcio Andrade disse ter um grande apreço 
pelo Sr. Ronaldo Leão, que gosta muito da pessoa dele, mas, se fosse o primeiro ano de 
mandato, poderiam lamentar a questão de não estar fazendo manutenção, mas, como estão no 
terceiro ano de mandato já deveria ter sido feita programação anterior de cascalhamento, porque 
cascalho nunca foi regulado, então, não houve planejamento. Disse entender que atualmente não 
dá para trabalhar por causa das chuvas, mas, que isso é falta de planejamento do ano anterior. 
Após solicitou ao Presidente que junto dos servidores da Câmara e do Sr. Mateus Freitas que faz 
a transmissão das reuniões pelo rádio, para verificar se o problema é a internet da Câmara ou 
qual outro problema pode ser, visto que as sessões não estão sendo transmitidas por inteiro, visto 
que o sinal está caindo, daí a transmissão é cortada e a população que já se habituou em ouvir as 
reuniões estão reclamando demais. Pediu que a Câmara trace um plano de trabalho e se for 
necessário fazer investimento que seja feito, pois, graças a Deus a Câmara tem recurso próprio e 
pode fazer para que o povo possa realmente ouvir a reunião na íntegra. Solicitou fosse feita 
reunião com o Sr. Juca responsável pela internet da Câmara visando melhorar o link, para que as 
transmissões sejam feitas em tempo real. Disse saber que não é culpa de ninguém, mas, está 
pedindo que seja feita força tarefa para resolver o problema, visto que o povo está participando, 
está gostando e quer participar/ouvir. Tendo o vereador Evair Pereira dito que também já recebeu 
este tipo de reclamação. Em resposta o Presidente disse que esta questão deve ser mesmo 
verificada porque também recebeu esta reclamação de moradores do Bairro Chapadão os quais 
falam que estão acompanhando a reunião e em algumas falas dos vereadores e transmissão é 
cortada. O Presidente informou que irá conversar com o Sr. Juca e ver com o mesmo quais as 
possibilidades de melhoras as quais serão feitas.  Em seguida falou o VEREADOR DENILSON 
AUGUSTO NASCIMENTO cumprimentando todos os presentes e relatou que em relação ao 



projeto de lei de abertura de crédito especial, o mesmo foi discutido em plenarinho, tendo sido 
esclarecidas as dúvidas e por isso o vereador acredita que o mesmo irá para votação. Sobre a 
prestação de contas do município exercício 2017, disse que permanecerá com as comissões para 
análise. Quanto a emenda de autoria do vereador Danilo, disse ser de acordo, porque o caminho 
que estão seguindo atualmente é o do meio eletrônico, sendo inclusive uma forma de economizar 
para o município. Sobre a LDO 2020 disse que ficará com as comissões para apreciação e que 
acredita que posteriormente será realizada audiência pública. Em relação a fala do vereador 
Marcio Andrade disse ser lamentável, pois, algum funcionário as vezes até por falta de 
esclarecimento e de acompanhamento das sessões da Câmara falam um absurdo desse, falar 
que os vereadores estão proibindo a doação e qualquer coisa que seja de direito do cidadão. 
Relatou esperar que estes comentários se encerrem visando evitar mais problemas, pois, se 
continuar pode ser que no futuro tenha problema mais sério com a Câmara. Disse acreditar que a 
Sra. Monica irá falar com este servidor que está fazendo estes comentários e isso será resolvido. 
Após falou o VEREADOR REGINALDO MARQUES DOS SANTOS relatando que a LDO 
permanecerá com as comissões para ser averiguada, assim como, a prestação de contas do 
município exercício 2017 para futura votação. Em relação ao ofício encaminhado sobre a 
barragem de rejeito o vereador disse ter recebido resposta de que irão acompanhar o órgão 
competente para que faça a fiscalização, e assim que tiverem os documentos em mãos, os 
mesmos serão enviados a esta Casa. Dito pelo vereador que é isso mesmo que os vereadores 
precisam, do envio de documentação para saberem onde procurar no caso de eventual problema 
futuro. Quanto ao arquivamento de denúncia referente a prestação de serviço, disse entender ser 
bom mesmo encaminhar para a Câmara, a relação de cidadãos que pagam horas judiciais ao 
município. Sugeriu que esta relação seja enviada para a Câmara para que no futuro, seja feito de 
forma que o cidadão pague a pena no município onde cometeu o ato, pois, no entendimento do 
vereador Reginaldo o cidadão não pode ter livre arbítrio de escolher o local onde quer pagar a 
pena, porque desta forma até o réu mais perigoso como por exemplo, um assassino vai querer 
pagar a pena em casa. Em relação a denúncia feita na Câmara o vereador disse que há 
informações de a pena foi cumprida, mas, há pessoas que dizem que não, e o problema parou na 
mão dos vereadores e o município onde foi detectada a questão, não tiveram com este problema 
em mãos. Falou também que a Câmara deveria ter sido avisada com antecedência do 
cumprimento destas horas, pois, desta forma teriam fiscalizado antes da denúncia. Em seguida 
relatou que conforme dito pelo colega Marcio Andrade, os vereadores devem dizer as coisas 
quando tem certeza do que está falando. Que na viagem em Brasília-DF fizeram várias 
solicitações,  que várias pessoas o questionaram tendo respondido que foram feitas solicitações, 
mas, não especificou o que foi. Relatou que todos pedem no intuito de serem atendidos e pede a 
Deus que isso aconteça, mas, assim que tiverem respostas sobre as solicitações feitas em 
Brasília-DF, as informações serão repassadas, visto que na Câmara não tem ninguém com 
brincadeira e sim querem trazer boas notícias para a população. Comentou que fica triste porque 
há pessoas que fazem certas críticas das quais os vereadores não entendem, pois, assim como o 
colega Marcio foi criticado, o vereador Reginaldo também recebeu críticas por ter elogiado a 
atitude de ex-deputado federal Carlos Melles de não ter retirado emendas parlamentares do 
município. Frisou ter sido louvável a atitude do ex-deputado e disse que devem enxergar o que de 
correto é feito pelas pessoas, visto que há pessoas que só tem olhos para coisas ruins e o que é 
bom fingem que não vê, mas, este vereador consegue ver os dois lados, e se for ruim fala e se for 
bom elogia. Em relação a saída da Sra. Taiza Lopes da prefeitura, salientou que a mesma é uma 
excelente profissional e não há nada que a desabone. Quanto ao projeto de lei nº 06 disse 
aguardar votação e a emenda aditiva, concorda com a fala do vereador Marcio Andrade e que o 
documento venha para esta Casa escaneado com assinatura para que tenham documentos em 
mãos. Sobre as acusações feitas na Policlínica, disse que agradece a Deus todos os dias pela 
memória e caráter que tem. Comentou que existe hora de rir, bem como, de falar sério, e que 
ninguém vem à Câmara para brincar. Disse não ter recordação de em momento algum, os 
vereadores terem comentado sobre suplemento ou medicação, nada deste gênero. Relatou que é 
capaz de lembrar de situações ocorridas há anos e consegue relatar os fatos. Informou que sabe 
quem é a pessoa que fez o comentário, a qual é descontente com os colegas de trabalho, e agora 
está querendo criar problemas fora de seu ambiente de trabalho. Deixou claro que se esta pessoa 
quiser vir á Câmara para conversar ou em qualquer outro lugar o vereador irá esclarecer o que 
está acontecendo. Enfatizou que em sua vida aprendeu que não se deve falar algo caso não 
tenha provas, visto que o respaldo volta contra quem falou. Salientou que após ter ganho a 
política houve pessoas que tentaram lhe prejudicar em redes sociais, tanto que podem prestar 
atenção que este vereador já não posta mais nada em redes sociais porque existem maneiras de 



escrever, ler e interpretar, e por isso, evita ficar conversando em redes sociais e ficar falando 
sobre alguns assuntos para não dar oportunidade de as pessoas falarem coisas erradas sobre o 
vereador, porque se falarem vão ter que provar. Relatou que antes de falarem mal dos 
vereadores, as pessoas devem acompanhar o serviço feito na Câmara. Comentou que já ouviu 
várias pessoas dizerem que os vereadores vem à Câmara para ganhar dinheiro a toa e que o dia 
que o brasileiro começar a valorizar o trabalho do próximo, o Brasil vai para frente e o país 
melhora. Sobre a fala do vereador Evair Pereira, o que os oito vereadores presentes nesta reunião 
comentaram foi que do jeito que esta pessoa teve informação, a qual não é verídica, ela também 
não vai ter as informações do que foi dito pelos vereadores nesta reunião, porque se esta 
servidora disse isso dos vereadores, é sinal que a mesma não acompanha as reuniões da 
Câmara. Que o que foi dito nesta reunião, é para que cheguem até esta pessoa e explique que os 
vereadores ficam sabendo, pois, não são todos que pensam como a referida servidora, com 
maldade, pois, muitas pessoas vêem o que os vereadores estão fazendo nesta Casa, que estão 
lutando e correndo atrás para fazer o melhor. E estas pessoas repassam aos vereadores o que 
outros cidadãos fazem para tentar denegrir a imagem dos mesmos. Relatou que da próxima vez 
não será somente falado em Plenário, pois, acha que nas leis existem trâmites legais e os 
vereadores poderão provar para esta pessoas que ninguém está nesta Casa brincando. Em 
seguida o vereador GABRIEL LOURENÇO DE QUEIROZ, comentou que já foram feitos vários 
requerimentos para cascalhamentos e recuperação das estradas rurais. Disse reconhecer que a 
situação está em calamidade e por isso, procurou o chefe do setor o qual informou que assim que 
conseguir cascalho na empresa Morro Azul, irá retomar o serviço, tendo em vista, que as chuvas 
estavam prejudicando um pouco, porém, logo será dado início novamente. Em relação a limpeza 
das margens das estradas disse que o executivo já retomou o serviço. Pediu a Deus que o 
mesmo possa ser feito, pois, está numa situação difícil. Ao final liberou para votação o projeto de 
lei nº 06/19. No uso da palavra o vereador DANILO JUNIOR DE OLIVEIRA parabenizou a Sra. 
Monica Emidio, diretora do departamento de saúde, a Sra. Divan Vidigal, presidente do Conselho 
Municipal de Saúde, e todos os servidores da área de saúde que estiveram envolvidos na 
realização da segunda plenária municipal de saúde, cujo tema foi "democracia e saúde". Falou da 
alegria de poder participar de parte do evento, e sobre as palavras da palestrante que trouxe ao 
público, um breve histórico da evolução da saúde até chegar na Constituição Federal de 1988 que 
tratou a saúde como um direito do cidadão e dever do Estado. Comentou que foi tratado sobre o 
princípio da equidade, ou seja, um princípio basilar da igualdade social. Que demonstrou que nas 
atenções de saúde, o município, os entes federados, a União e Estado deve tratar os desiguais 
com desigualdades, garantindo com que todo cidadão brasileiro possa ter acesso aos programas 
de saúde e saúde de qualidade. Disse que a palestrante demonstrou que pessoas que tem a 
vulnerabilidade maior, tem que ser atendido pelo Estado e pelo município. Em relação a cessar 
alguns serviços públicos de saúde,tais como cirurgias eletivas ou o fornecimento de suplemento 
alimentar, o vereador enfatizou que nenhum dos nove vereadores em momento algum denunciam 
as questões que vão atender a comunidade, simplesmente encaminharam ao executivo 
solicitação para que verificassem a questão do convênio, do contrato direto com a Santa Casa de 
Passos, em virtude de que o procedimento adequado no entender dos vereadores no 
procedimento de licitação para que o município possa contratar estas cirurgias eletivas. Relatou 
que em suas falas anteriores já constou este assunto, tendo sido verificado que o município na 
fase interna da licitação, deve e tem que cuidar da qualidade dos serviços prestados, um exemplo 
dado pelo vereador seria colocar exigência no instrumento convocatório no edital, da necessidade 
de a unidade de saúde contar com uma UTI. O vereador disse acreditar que com esta exigência 
no edital não vai limitar para que uma só unidade possa fazer, mas, vai fazer com que o município 
possa contratar com uma unidade de saúde de qualidade garantindo o atendimento e segurança 
ao usuário. Deixou claro que para os vereadores, prefeito e vice prefeito, a preocupação é de 
construir juntos políticas públicas que irão melhorar a qualidade de vida do povo , e que nunca 
denunciaram ou fizeram qualquer ato que impedisse o executivo de fornecer medicamentos e 
suplementos alimentares, tão pouco, a realização das cirurgias eletivas, que houve sim um 
questionamento quanto ao procedimento na contratação destas cirurgias, no mais nem 
questionamento houve. Quanto a servidora Taiza Lopes disse que a ex servidora prestou 
excelentes trabalhos no município nos anos que trabalhou no serviço público. Sobre as obras de 
cascalhamentos e manutenção das estradas vicinais, disse que está em constante contato com o 
Sr. Ronaldo Leão, chefe do setor responsável, teve também várias oportunidades conversando 
sobre o assunto com o prefeito municipal, sendo sempre dito que será realizada a devida 
manutenção e conservação em todas as estradas vicinais do município. Pediram um pouco de 
paciência para a comunidade,tendo o vereador dito saber que alguns trechos estão em questão 



de calamidade. Falou sobre operação de emergência na estrada que vai até a praia do val e que 
não foi prestada a manutenção num determinado galho da mesma, tendo o chefe do setor 
informado ao vereador que no momento estão fazendo as obras emergenciais, fazendo esforço 
para que o transporte escolar não seja suspenso, mas, tão logo seja possível será feita a devida 
manutenção que irá permitir que  a estrada fique em perfeita condições de uso, inclusive com a 
utilização de cascalho e rolo compactador. Em relação aos projetos de lei que tramitam nesta 
Casa, o vereador disse que o projeto de lei nº 05 irá garantir que o legislativo possa exercer sua 
função de fiscalizar os atos do executivo municipal estando ciente, porque muitas das vezes, a 
população procura os vereadores os quais se estão sabendo dos atos do executivo, das 
contratações que foram realizadas, irão conseguir também dar resposta a comunidade. Sobre a 
emenda aditiva, relatou que a mesma acrescenta parágrafo único dizendo de ser 
"preferencialmente" informados ao legislativo os atos normativos por meio eletrônico, cumprindo 
com os princípios da administração pública em especial aos princípios da eficiência, celeridade e 
economicidade. Pediu aos vereadores que apreciem estas matérias, tanto do encaminhamento 
positivo do PL nº 05, quanto da emenda aditiva de sua autoria. Sobre o projeto de lei nº 06, 
conforme já foi dito pelos vereadores, foi realizada reunião com o procurador jurídico do município, 
e foram feitos os esclarecimentos necessários dizendo que este crédito especial viabiliza a 
utilização dos recursos transferidos pela União e para que os mesmos possam ser utilizados para 
uma rubrica própria da vigilância epidemiológica existe a necessidade da abertura deste crédito. 
Comentou saber da necessidade do combate a dengue no município e em virtude destas razões, 
é que deixa seu parecer favorável ao projeto de lei nº 06. Já com relação ao projeto de lei nº 
07/19, falou que a proposição foi distribuída e os vereadores irão fazer análise atenta dos 
programas e metas da administração pública para o exercício de 2020, pois, estas peças 
orçamentárias são de fundamental importância para as realizações que o município pretende 
fazer no referido exercício. Quanto a prestação de contas do município referente ao exercício de 
2017, relatou que tal exercício é de responsabilidade do atual prefeito e os vereadores irão fazer 
as análises, mas, de antemão já verificou parecer prévio pela aprovação com ressalva. O 
vereador disse que não teve tempo de ler as mesmas, mas, com certeza os vereadores irão 
analisar tais ressalvas e as orientações do MP, do Tribunal, órgão que auxilia os vereadores 
tecnicamente quanto ao assunto. Encerrando o vereador Danilo Oliveira  informou à comunidade 
que o deputado federal Emidino Madeira está promovendo um encontro que vai tratar do projeto 
que tem como objetivo zerar as filas de cirurgias eletivas e neste evento o deputado está 
convidando as entidades de saúde da região. Disse que o evento vai acontecer em 22/04 às 14:00 
horas, na Câmara Municipal de Nova Resende, contando com a presença do secretário nacional 
de atenção à saúde do ministério da saúde, Sr. Francisco de Assis Figueiredo. Pediu a Deus que 
encaminhe os esforços que o deputado juntamente com o senador Rodrigo Pacheco e demais 
lideranças políticas da região, para que este sonho seja realizado, zerando a fila de espera das 
cirurgias eletivas. Tendo o Presidente informado que na visita que fez ao deputado conversou 
sobre este assunto, ficando claro que a vontade do mesmo, assim como, do senador Rodrigo 
Pacheco, é de que no máximo até o fim de 2020, estejam repassando recursos visando zerar a 
fila de espera. O Presidente disse que ouvir isso foi muito bom pois, soube que estão lutando por 
um mesmo objetivo e se unirem forças, o Presidente entende que irão conseguir.Em seguida falou 
o vereador HELIO JUSTINO DOS SANTOS, fez requerimento ao executivo, com participação 
dos vereadores Evair Pereira e Danilo Oliveira, requerendo a troca das persianas das 
janelas dos quartos de internação da Policlínica Municipal, bem como, a troca das telas das 
referidas janelas, tendo em vista, que as mesmas se encontram rasgadas. O vereador Helio 
Justino fez também requerimento ao executivo requerendo a instalação de quatro 
ventiladores de parede no velório municipal, tendo em vista o excesso de calor na época do 
verão. Requereu também a construção de calçada em trecho do Estádio Tio Veio localizado 
na Rua São Benedito. Em aparte o vereador Evair Pereira informou que já foi feito requerimento 
neste sentido inclusive solicitando cópia do projeto para saber se esta construção estaria ou não 
incluída, e segundo informações existe esta inclusão. Informado pelo vereador Helio Justino que a 
última remessa de recursos que o município recebeu para a reforma do Estádio foi no valor de 
setenta e três mil reais e que no total foram duzentos e cinquenta e três mil reais, então não é 
possível que a construção desta calçada não esteja incluída nestes valores. O vereador Evair 
Pereira participou do requerimento e disse que é importante para saberem se tem que construir 
a calçada, visto ser necessária a construção. Dito pelo vereador Helio Justino que construindo a 
calçada, irá amenizar o problema. Lembrando que foi feito orçamento e a referida calçada ficará 
em setecentos reais e para o vereador este não é um gasto alto. No uso da palavra o vereador 
Evair disse que a calçada é necessária inclusive para a durabilidade do muro e para que não haja 



infiltração de água. Em aparte o vereador Marcio Andrade que também participa do 
requerimento solicitou constasse no mesmo a construção de banheiro para uso dos 
cidadãos que irão frequentar o Estádio. Na sequência o vereador Helio Justino disse que junto 
dos representantes do Conselho do Esporte foi visitar a quadra de esportes do Bairro Nossa 
Senhora Aparecida, e deu ideia aos mesmos de fechar a quadra junto com o Estádio Tio Veio, 
porém, foram colocadas dificuldades, e para o vereador desta forma fica difícil, pois, colocaram 
fogo no banheiro da referida quadra. O vereador Evair concordou com a ideia dizendo que poderia 
ser formada uma praça de esportes, tendo a quadra e o campo dentro de um cercado só, e que a 
pista de caminhada solicitada pelo vereador Marcio Andrade também poderia ser construída 
dentro do referido espaço. No uso da palavra o vereador Marcio Andrade disse que sua sugestão 
é que seja passado por debaixo do vestiário, atrás dos gols, que quebre o muro do campo e passe 
perto da quadra, próximo da Mercearia Souza e volte no canto de muro que é somente quebrar a 
passagem, desta forma toda área será fechada, podendo ser colocada iluminação já que no local 
já existe ligação elétrica e com isso ficará muito bom o local. Dando continuidade o vereador 
Helio Justino fez ofício ao presidente do sindicato rural agradecendo o mesmo, por ter 
colaborado e cedido o trator para que o serviço de limpeza de margens de estradas fosse 
iniciado. O vereador Evair Pereira participa deste ofício. Em aparte O PRESIDENTE 
questionou ao vereador Reginaldo Marques se quem questionou sobre a questão do suplemento 
alimentar, foi servidora pública, respondido que sim, o Presidente disse que tinha vontade de 
saber quem era, mas, não quer porque conforme dito pelo vereador esta pessoa não se dá bem 
nem com os colegas de trabalho e se isso acontece, o Presidente prefere nem saber quem é, 
porque mostra que nem é profissional, visto que se o funcionário é bom, sabe trabalhar e conduzir 
as questões, dentro do local de trabalho não há desarmonia e parcerias. Enfatizou que esta 
servidora tinha que analisar bem, e não ficar conversando fiado, pois, se ela acha que pode ficar 
falando o que quer, aqui nesta Casa, os nove são vereadores e acima de tudo são seres humanos 
e têm sentimentos, e ser questionado e cobrado sobre o que não devem é muito chato, mas, 
sabendo de como a servidora é dentro de seu local de trabalho já dá para imaginar e esperar 
qualquer coisa desta pessoa. Sugerido pelo vereador Evair fosse feito requerimento neste sentido 
porque conforme dito pelo vereador Marcio esta questão não é de conivência da Sra. Monica e 
nem do prefeito de querer denegrir a imagem dos vereadores. Que este requerimento seja 
endereçado a diretora do departamento de saúde solicitando investigação, que verifique quem é 
esta pessoa e que ela seja orientada para que fatos desta natureza não venha mais a ocorrer. 
Dito pelo vereador Marcio que devem aguardar e se houver próxima conversa daí os vereadores 
devem tomar as medidas cabíveis, convocando para vir à Câmara e fazendo todos os 
procedimentos corretos, tendo o vereador Marcio concordado com o colega Evair no sentido de 
que a Sra. Monica e o prefeito não sejam coniventes com esta situação. Não havendo mais 
assuntos para o grande expediente, passou-se a ORDEM DO DIA COM A SEGUINTE PAUTA: 
Votação da Emenda Aditiva nº 01 de autoria do vereador Danilo Junior de Oliveira, ao Projeto de 
Lei nº 05/19 de autoria do Plenário da Câmara. Aprovada por unanimidade. Votação do Projeto 
de Lei nº 05 de 11/03/2019 que "Altera a Lei nº 996, de 02/07/2012". Aprovado por unanimidade 
em primeiro turno. Votação do Projeto de Lei nº 06 de 05/04/19 que "Autoriza a abertura de 
crédito especial e dá outras providências". Aprovado por unanimidade em turno único. Votação 
dos requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade. Não havendo mais 
nada a tratar o Presidente convoca para a septuagésima sétima reunião ordinária da terceira 
sessão legislativa ordinária da décima quarta legislatura, a realizar-se no dia 06 de maio 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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