ATA DA QUADRIGESIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 02 DE JULHO 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: informado pelo Presidente que
estão sobre as mesas anexo no Projeto nº 09/18 ‘’Que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras providências. Dito que o anexo foi
entregue pelo contador da prefeitura municipal, o qual relatou ter modificado o arquivo de
acordo com as emendas que sempre são encaminhadas pelos vereadores, visando facilitar
os trabalhos. Relatou de que tem de agendar audiência pública para discussão da LDO/2018.
Comunicou ainda que estão sobre as mesas cópias de respostas de ofícios e requerimentos.
Encontram-se expostos no mural de avisos da Câmara portarias e decretos do executivo. Não
havendo mais assuntos para o pequeno expediente passou ao GRANDE EXPEDIENTE,
tendo O PRESIDENTE, questionou aos demais vereadores que dia poderia estar agendando
a audiência pública, visto que a partir do dia dezesseis do mês de julho os vereadores estarão
de recesso, ficando então até o final do mês de julho em recesso, relatou ainda que está
disponível o dia dois do mês de (agosto) que dará em uma quinta-feira. Após os vereadores
entraram em acordo, onde todos concordaram, e a audiência pública ficou agendada no dia
dois de agosto. Em seguida o Presidente lembrou que na última reunião ordinária houve
acordo do Plenário tendo ficado definido que a partir desta reunião, cada vereador teria prazo
de cinco minutos para se manifestar, sem que outro vereador entre em sua fala, lembrou
ainda, que o tempo de cada vereador é intransferível, disse que se algum vereador esquecerse de comentar algum assunto, o mesmo terá mais dois minutos, depois da fala de todos os
vereadores. Relatou o Presidente que conversou com assessor jurídico da Câmara, em caso
de reuniões especiais, o tempo para cada vereador será aumentando. Em seguida fez
requerimento ao executivo, que ficou do Plenário, requerendo seja arrumada a
cobertura do vestiário Beira Rio, visto que é algo que não custara muito para o
município, requereu ainda que façam a revisão do alambrado, pois, caiu uma árvore em
cima do mesmo e foi destruído, e assim afastar o muro do alambrado e encostar mais
próximos das arquibancadas, visto que, se algum cidadão cair, tendo então mais
espaço, e não correndo o risco de bater de frente. Requereu ainda que seja feito de
forma que trará segurança para a população. Relatou que foi o vice-prefeito que deu a
idéia deste requerimento, em referência a cobertura do vestiário do Estádio Beira Rio,
onde ficam os bancos de reservas. Em seguida comentou de um requerimento que foi
enviado para o executivo, requerendo lanche para os atletas (crianças), onde comentou que a
resposta do executivo não disse nem que sim nem que não. Onde o Presidente solicitou de
Reiterar requerimento nº 117, que requer seja verificada a possibilidade de
disponibilizar o lanche. Após O VEREADOR DENILSON AUGUSTO DO NASCIMENTO,
comentou que o vereador Marcio Domingues Andrade disse que o projeto que estava
tramitando, onde o prefeito solicitou para estar segurando o projeto. Após o Presidente disse
que realmente o prefeito pediu para segurar o projeto, pois, talvez vá fazer algumas
modificações, ou às vezes até mesmo retira o mesmo. Após o vereador Denilson Augusto
sugeriu para os vereadores estarem cobrando a emenda do Córrego Quim Brito, onde foi
informado que já foi mandado requerimento solicitando. Após relatou que não pode estar
presente na reunião que teve na Câmara com o SENAI e a empresa EXTRATIVA, perguntou
se realmente são somente esses dois cursos que o SENAI irá oferecer, pois, uma empresa
não trabalha com muitos eletricistas, respondido pelo Presidente que até tinha conversado
sobre isso, que acredita que fico muito vago esse eletricista, pois, deveria ser eletricista
industrial. Após o vereador Reginaldo Marques disse que a empresa vai precisar mesmo e
operador manetedor. Em seguida o vereador Denilson Augusto perguntou se este curso foi à
prefeitura que arrumou, respondido pelo Presidente que foi a prefeitura juntamente com o
dono da empresa Extrativa, que foram juntos na cidade de Paraíso no SENAI atrás desses

dois cursos. Relatou ainda o Presidente que esta reunião que teve ficou estranho, pois,
acabou trazendo uma empresa que cobra pelos cursos apresentados, onde terão lucro. Disse
ainda que como Presidente desta Casa estava alheio desta reunião como os demais
vereadores, e que esta reunião que aconteceu com o SENAI juntamente com a empresa
EXTRATIVA, onde no final da reunião trouxeram esses valores dos referidos cursos
apresentados, e que no seu entendimento são valores altos, onde não têm nenhum tipo de
garantia, de que quem for fazem o curso arrumará serviço na empresa EXTRATIVA,
esclareceu que quem deixou claro isso, foi o próprio dono da referida empresa, que o curso
é algo que acrescentará no currículo, mas, que porém não dará uma certeza que conseguirá
uma vaga na referida empresa. Em seguida o vereador Reginaldo Marques comentou que o
dono da empresa deixou claro que para serem selecionados, os que tiverem experiência
comprovada em carteira terá mais chance de ser chamado, e quem não têm experiência
comprovada irá precisar do referido curso. Após o vereador Denilson Augusto disse que
realmente deve ter tido um estudo do executivo e a empresa, pois, uma pessoa paga este
valor pelo referido curso, e não concorrer a uma vaga é triste. Em seguida o Presidente
sugeriu em fazer um ofício do Plenário para ADESFORT, solicitando a lista de pessoas
que já fizeram a pré-inscrição para os referidos cursos do SENAI, o qual foi acatado por
todos os vereadores. Após o vereador Reginaldo Marques disse que tem que analisar direito
esse requerimento, requerendo que o executivo Pague o valor total do curso do SENAI, para
que não ter interferência nos outros cursos, pois, os outros estudantes de outros cursos
também têm o direito. No uso da palavra o Presidente comentou que o vereador Reginaldo
Marques comentou algo interessante, pois, se o executivo pagar este curso do SENAI terá
que fazer uma mudança na lei. Em seguida o VEREADOR MÁRCIO DOMINGUES
ANDRADE, comentou sobre resposta de um requerimento, explicou que foi mandado
requerimento para o executivo dizendo que está Casa iria fazer devolução da sobra
antecipada para a prefeitura, para que com esse dinheiro o executivo compra-se a bomba de
água do bairro Chapadão. Relatou que a resposta do prefeito foi totalmente errada, falando
sobre metragem de PSF que foi errado e foi devolvido dinheiro. Relatou ainda que os
vereadores sabem o fato ocorrido e que aconteceu no mandato da ex-prefeita Neli Leão do
Prado onde a mesma tentou justificar, pois, na época do ex-prefeito Altair Prado veio o
recurso para fazer o referido PSF do bairro Chapadão, mas, até que chegasse este recurso, o
ex-prefeito Altair Prado fez o referido PSF com recurso próprio para depois pegar, e quando o
recurso chegou foram medir onde viram que o tamanho da área estava errada, e então teve
que devolver o recurso no mandato da ex-prefeita Neli Leão do Prado, disse ainda que uma
coisa não tem nada haver com a outra. Solicitou um requerimento para o executivo para
rever o pensamento em questão da resposta dada a este requerimento, sobre a questão
da bomba do bairro chapadão. Após disse querer fazer parte do requerimento do
Presidente, em questão do alambrado do estádio Beira Rio, e sugeriu que fosse feito este
requerimento em caráter de urgência, pois, a situação é gravíssima, visto que o
alambrado está escorado na madeira, podendo então uma criança chegar e bater
nestas madeiras e cair podendo então machucar. O Presidente disse que as pontas de
arame rebentado que estão para dentro do campo, podendo então machucar as
pessoas, pois, se bater qualquer parte do corpo, machucara, o vereador Marcio
Andrade sugeriu que se cortarem as telas e deixar sem não tem problema nenhum,
acredita que até ficara melhor, pois, está horrível da maneira que se encontra, visto que
está tendo campeonato municipal e movimentação de pessoas no local. Em seguida o
vereador Marcio Andrade comentou sobre outro requerimento respondido pelo executivo,
disse que pelo jeito o executivo não tem ciência de onde tem manilhas entupidas nas
estradas, pois o executivo pediu para mencionar os lugares que as manilhas estão entupidas,
disse ainda que vai fazer um levantamento em alguns pontos onde tem certeza que precisa
desentupir. O vereador Welington dos Santos, disse que gostaria de participar. Após o
Presidente relatou que o carro desta Casa está à disposição para o vereador pesquisar em
quais pontos estão precisando desentupir as manilhas. O vereador Marcio Andrade afirmou
que á vários pontos que necessitam de desentupir, e o executivo responde que não sabe, é
administração ruim, que não tem chefe que acompanha, para não saber destas informações,
relatou que irá pesquisar mais pontos que necessitam ser desentupidos para fazer o
requerimento. Em seguida comentou ainda sobre resposta de requerimento sobre a
solicitação feita pedindo o executivo para que mande a está Casa de Leis, o cronograma do
veterinário, onde foi respondido pelo executivo apenas o horário de serviço do veterinário.

Disse ainda que foi requerimento de autoria do vereador Denilson Augusto onde o
mesmo participou, solicitou que Reitera o requerimento, pedindo o cronograma de
atividade do veterinário. Comentou ainda sobra resposta de requerimento do executivo,
onde foi perguntado um prazo de finalização da obra da calçada do Nono, disse que foi
respondido pelo executivo que não tem data prevista, disse ainda o vereador Marcio Andrade
que se não tem data prevista é porque não tem planejamento, e que o executivo disse que já
e uma reedificação dos moradores do bairro, enfatizou o vereador que queria explica para o
prefeito se é uma reedificação dos moradores ou do vereador não importa, pois, ele não faz
requerimento para aparecer, pois, independente de quem requer o importante e o executivo
fazer. Comentou também sobre à estrada do morro do bagaço, onde o executivo achou que
precisa estreitar a estrada para poder retirar água. Disse ainda sobre requerimento mandando
requerendo uma data prevista para o Campo, onde foi respondido pelo executivo que não tem
uma data prevista. Após fez requerimento ao executivo que faça as calçadas na onde os
prédios são públicos e onde os terrenos são propriedades do município, visto que os
cidadãos têm que andar nas ruas, pois, não tem calçadas, e que posteriormente eles
façam programa para pedir à população que melhores as calçadas de suas casas. Após
o Presidente disse que se puder incluir a questão dos deficientes. Em seguida o
vereador Marcio Andrade deu exemplo que próximo a avenida não tem calçada não
tendo jeito nem de andar. Após comentou que fez um requerimento pedindo que colocasse
um portão no clube municipal entre a quadra e a academia, relatou que o dia que fez
requerimento, não existia portão no local, e que o executivo respondeu este requerimento
como se o portão já estivesse lá, quando este vereador solicitou o portão. Disse ainda que irá
caminhar e passar no referido local para ver se realmente o portão está lá, relatou que o
vereador Danilo de Oliveira até comentou que viu o portão no dia que teve um evento no
Clube. Explicou o vereador Marcio Andrade que o requerimento foi anterior, pois, antes não
tinha este portão separando as quadras da academia. Comentou que é como a resposta do
executivo, em relação a calçada do Nono, que foi a solicitação da população. Enfatizou que
não interessa quem solicita e sim que o executivo faça para a população, não precisa dizer
que foi o vereador que pediu. Após solicitou requerimento ao executivo que ficou em
nome do Plenário, para que o executivo pague o valor total do curso do SENAI. Em
seguida o Presidente comentou já que a prefeitura irá receber o ITBI os 2%, tendo então
condições de pagar o curso do SENAI para todos, tendo em vista que são pessoas
desempregadas, mesmo tirando os 30 % o valor ainda é alto ás quais não tem
condições de estar pagando pelo valor do curso. Em seguida comentou que existe uma lei
que fala que os departamentos de trânsitos municipais têm que conceder aos idosos e
deficientes uma carteirinha a qual deve ser implantada no painel do veículo permitindo haver
vaga especifica nos estacionamentos da cidade ou em cidades vizinhas. Que através do
departamento responsável, seja estabelecido critério /Programa para iniciarem as confecções
destas carteirinhas, lembrado que já que está havendo manutenção da pintura horizontal das
ruas da cidade, que sejam já demarcadas às áreas de estacionamentos para idosos e
deficiente. Fez requerimento ao executivo para designar departamento responsável a
confeccionar tais carteirinhas, pois, os vereadores estão sendo procurados por vários
cidadãos em busca de informações sobre a questão. É sabido que existe resolução do
DETRAM a qual dispõe sobre a distribuição destas carteirinhas, a qual informa que se
no município não houver departamento responsável devem procurar o DETRAM e
outros órgãos competentes. Sabe-se também que os cidadãos estão procurando local
para fazer as carteirinhas e não conseguem nenhuma informação sobre o fato, e ainda
que, por ser competência do município o prefeito pode criar tal departamento. Após O
VEREADOR HELIO JUSTINO DOS SANTOS fez requerimento ao executivo, que o
encarregado faça a limpeza do Córrego Quim Brito, visto que os moradores próximos
estão reclamando de mais com o mau cheiro, participa deste requerimento o vereador
Reginaldo Marques do Santos. O Presidente sugeriu que ele verificasse se não tem
nenhuma rede esgoto, pois, talvez furasse podendo então da ligação com o córrego.
Fez requerimento solicitando uma resposta de quando o executivo irá colocar as
placas de proibido jogar lixo, onde o mesmo solicitou, visto que as mesmas já estão
prontas no Pátio municipal. Fez uso da palavra O VEREADOR REGINALDO MARQUES
DOS SANTOS, comentou de um requerimento feito para o executivo, requerendo a troca de
sinalização da avenida, relatou ainda que veio uma resposta do executivo dizendo que irá ver
a possibilidade de mudar. Disse o vereador Reginaldo Marques que está muito perigoso

podendo então acontecer algo grave, podendo ser tarde, pois, é algo fácil de fazer, visto que
não terá custo para o executivo. Relatou ainda que já presenciou vários acidentes que
aconteceu na referida avenida, relatou de cidadãos que estava descendo a rua, onde envia
um caminhão que do jeito que veio passou direto na avenida, onde se o cidadãos adiantasse
um pouco mais, o caminhão tinha batido no mesmo. Disse que o motorista do caminhão não
está errado, pois, estava segundo o que aprendeu na lei de legislação nacional de trânsito,
pois, a lei fala que avenida é via de trânsito rápido, disse ainda que tenha a placa de pare na
avenida, mas, que nenhum motorista de fora irá procurar uma placa de pare, pois os
motoristas andam no código de trânsito nacional. Comentou também de outro acontecido na
referida avenida do sobrinho de sua esposa que mora na cidade de Itaú de minas, estava de
moto aqui na cidade, e bateu no meio da caminhonete do cidadão conhecido como Sr. Juca,
pois, passou direto na avenida, disse ainda que a sorte é que não machucou ninguém, que
somente foi bens matérias, mas, que na hora do acontecido o seu sobrinho levantou da moto
e ficou bravo com o Sr. Juca, pois, achava que o mesmo que estava errado, onde o Sr. Juca
disse ao seu sobrinho que tem a placa de pare na esquina, relatou ainda que foi chamado os
policiais no local do acontecido, onde fizeram acordo e o seu sobrinho se responsabilizou em
pagar o concerto. Em seguida o Presidente sugeriu para o vereador fazer um requerimento
pedindo informações de quem é o responsável pela parte de trânsito urbano, quem é
designado para essa função se e o engenheiro, pois, existe o engenheiro civil o qual sabem
que não é o de trânsito, disse ainda o presidente que o município e responsável pela
organização do trânsito urbano. No uso da palavra o vereador Reginaldo Marques disse que
sua preocupação maior é como cidadão, pois, aqui todo mundo conhece todo mundo, e se
acontecer algum acidente grave no local, e algo que poderia ser evitado. Após o Presidente
disse que poderia ser feito também um ofício para o órgão fiscalizador polícia militar,
para a mesma fiscalizar e em cima disso podendo então aplicar até multa, pois
acreditam que tem que ser feito como no código de trânsito brasileiro, juntamente com
o executivo para que mude esse planejamento, para assim trazer mais segurança na
avenida. O qual o vereador Reginaldo Marques dos Santos acatou está idéia. Em
seguida o vereador Reginaldo Marques fez requerimento ao executivo, para aproveita
as canaletas em outro lugar, que estão para cima da propriedade da família conhecida
como Passa Quatro. No uso da palavra O VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO
RODRIGUES, comentou que o que iria falar era a respeito justamente sobre o alambrado do
estádio Beira Rio, disse que como o Presidente já comentou e o vereador Marcio Andrade
sobre o alambrado, disse que em sua opinião onde esteve na abertura do campeonato
domingo onde inclusive nem deu volta para entrar no campo pelo portão, passou pelo buraco
aberto do alambrado. Relatou que fica feliz da população está participando do campeonato,
pois, o campeonato está muito bem organizado. Disse ser como o vereador Reginaldo
Marques falou sobre a avenida, porque se acontecer algo grave não dá para acreditar, pois,
tem como evitar, e como o alambrado do campo tem como evitar acidentes da mesma forma
da avenida, disse ainda que se arrancar a tela e deixar sem nada é menos perigoso, se deixar
da forma que se encontra, pois, se uma criança cair ali, podendo então machucar, enfatizou
que não está ali para reclamar, visto que o campeonato tem que ter só que o vereador
acredita que tem que prevenir para piores coisas não acontecer. Em seguida o vereador
Marcio Andrade disse que se for lá e corta a tela, corta os ferros de onde esta, pegar aquelas
tela de isolamento laranjada que é de borracha e colocar lá, somente para evitar as pessoas
de passarem lá, ficara menos perigoso e até mais bonito. Após o vereador Francisco
Ronivaldo disse que da maneira que está sendo organizado o campeonato com um
regulamento tão severo e todos estão levando a sério, pois, regulamento realmente foi feito
para se cumprir e tem que ser cumprido, disse que esse negócio de ir participar do
campeonato para arruma confusão, é que a mesma coisa e a torcida que está do lado de
fora, tendo o alambrado ou somente uma tela de proteção como o vereador Marcio Andrade
sugeriu, o respeito dos torcedores tem que ser o mesmo. Disse ainda que acredita que do
jeito que se encontra está correndo risco, disse ainda que o campeonato não tem que parar,
é sim continuar, pois, se o executivo tira somente aquela parte que está aberta, já está bom.
Em seguida o vereador Marcio Andrade disse que para ele como vereador sentado lá
assistindo o campeonato vendo aquela bagunça e vergonhoso. No uso da palavra o vereador
Francisco Ronivaldo comentou que fica contente de um lado, e triste de outro comentou que
foi conversa com o prefeito para ver com o mesmo se conseguiu reverter o repasse de
trezentos mil reais da deputada Damina Pereira, relatou que pelo número de habitante que

tem Fortaleza de Minas, tem uma quantia certa que pode receber de emenda, podendo então
somente pegar um pouco da quantia da emenda para a Policlínica, mas, não o valor total,
pois, já esgotou o valor que os deputados podem aplicar no município, informou que
conseguiu reverter para Policlínica, mas, que não poderá pegar o repasse do valor de
trezentos mil reais. Disse ainda que até ia falar com o prefeito sobre isso, mas, que teve que
levar um senhora embora, e por este motivo atrasou um pouco para reunião. Disse que se
algum vereador tiver a oportunidade de pergunta para o prefeito, para que ele possa explica
como funciona este valor que pode ser recebido de emenda no município. Após O
VEREADOR DANILO JUNIOR DE OLIVEIRA, parabenizou o vice-prefeito Ernane Moreira,
pela realização de campeonato esportivo para o município, o qual movimentou a cidade. Em
seguida agradeceu as resposta de requerimentos nº 66, 88, 95 98 99 102 106 107 109 e 116
de 2018, relataram que ao todo foram dez respostas de requerimento respondido ao
vereador. Após fez leitura do ofício nº 220/ 2018 o qual responde ao requerimento nº 107/18
com relação à construção de comporta do córrego Quim Brito, que e uma emenda de autoria
do vereador, que irá beneficiar não somente a população que mora perto do córrego, mas,
toda a comunidade que faz pratica de exercício físico de caminhada e ciclismo no local,
informou que o prefeito não colocou prazo, mas, disse que assim que possível. Disse esperar
não como vereador, mas, sim para comunidade, pois, quando os vereadores fazem
requerimento não são para si próprio, mas, sim para a comunidade da população de
Fortaleza de Minas, que o procurou reivindicou para melhorias, que o prefeito possa atender o
mais breve possível, para melhorias para cidade. Após explanou um pouco sobre Projeto de
Lei nº 09/18 que ‘’Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei orçamentária do exército
vindouro de 2019 e das outras providências, relatou que já fez uma analise do documento,
disse ainda que este documento que o contador Sr. Marcos encaminhou disse ter recebido
em mãos às dezoito horas e quinze minutos onde já começou a fazer leitura do documento,
onde disse que irá fazer outra leitura mais detalhada com bastante atenção, para que os
vereadores construam junta uma peça de planejamento que irá atender a comunidade de
Fortaleza de Minas, disse que LDO a LOUA Lei Orçamentária também que são instrumentos
da administração, onde os vereadores devem colocar ás emendas necessárias visando o
bem estar da comunidade de Fortaleza de Minas. Disse que conforme o Projeto de lei nº
12/18 conforme dito pelo vereador Denilson Augusto colocou, que o prefeito já está
analisando, relatou que os vereadores das comissões também estão analisando onde requer
mais tempo para que possam analisar todos os dispositivos e verificar o melhor para
comunidade. 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 décima
reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da décima quarta legislatura, a
realizar-se no dia nove 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. ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

