ATA DA QUIQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 03 DE
SETEMBRO 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). “Após foi aberto o PEQUENO EXPEDIENTE: Leitura do
Projeto de Lei nº 14/18 ‘‘Que dispõe sobre a alteração no Plano Plurianual do
município de Fortaleza de Minas para o período financeiro de 2019 a 2021”. Leitura
do Projeto de Lei n° 15/18 "Estima a receita e fixa a despesa do município de
Fortaleza de Minas para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências".
Informado pelo Presidente que em 27/08/2018 foi recebido denúncia anônima por
telefone, onde o denunciante informa a existência do cargo comissionado de "chefe
do serviço de laboratório e de acordo com o denunciante, o laboratório municipal não
está funcionando. Tendo o mesmo questionado se o cidadão ocupa este cargo pelo
fato de ser filho do vereador. Informou ainda o Presidente o recebimento de denúncia
nesta data, sobre servidor concursado que deseja voltar para seu cargo de concurso
o qual está ocupado por cidadão não concursado. Solicito a leitura da denúncia.
Comunico que estão sobre as mesas cópias de respostas de ofícios requerimentos.
Comunico ainda que se encontram expostos no mural de aviso da Câmara postarias e
decretos do executivo. GRANDE EXPEDIENTE, Tendo o Presidente comentado
sobre denúncia recebida, que informa a existência do cargo comissionado de "chefe
do serviço de laboratório e de acordo com o denunciante, o laboratório municipal não
está funcionando. Disse o Presidente que se todos os vereadores concordam em
enviar um requerimento ao executivo, todos os vereadores foram de acordo, em
enviar para o executivo, que verifique essa situação, e se caso não tenha esse
cargo, que o executivo possa fazer as alterações necessárias para regularizar
está situação. Comentou também o Presidente a respeito da outra denúncia recebida
sobre servidor concursado que deseja voltar para seu cargo de concurso o qual está
ocupado por cidadão não concursado. Dito pelo Presidente se esse denunciante
estiver ouvindo esta reunião para se manifestar, tendo em vista que a denúncia foi
anônima, solicitou que o denunciante faça o contato novamente com essa Casa para
informar qual é o cargo que o mesmo ocupa, e que não é necessário informa o nome.
E que informa também o outro carga, visto que, ficou vago essa denúncia, para os
vereadores, fazerem as devidas solicitações do executivo. Solicitando informações e
providências, para que possam dá início a esse esclarecimento. Após o vereador
Marcio Andrade disse que leu a denúncia e que até onde entendeu, é que a pessoa
quer voltar para o cargo e o prefeito não quis aceita, onde sugeriu ao Plenário para
solicitar a relação dos servidores que estão em desvios de função na prefeitura, tendo
em vista, que a lei fala que desvio de função é irregular, mas, tem a questão de ordem
pública que diz que em benefício da administração para que não pare o serviço
necessários e se o servidor tiver de acordo, podendo então ocorrer o desvio. Disse
ainda o vereador Marcio Andrade que seria importante solicitar essa lista, pois, com
lista dará para avaliar o questionamento do denunciante. Após o Presidente disse que
com isso o executivo possa também justificar nesta lista os desvios de cargos. No uso
da palavra o vereador Denílson Augusto disse que com a lista vai ajudar, mas, se o
denunciante estiver ouvindo esta reunião para que ele se manifeste e que dia o
cargo, visto que, tem vários cargos com desvios de função, e que mesmo com a lista
vai ser difícil saber quem é o denunciante. No uso da Palavra o Presidente disse que
conforme ele procurou a câmara para fazer a denuncia que o mesmo volte um pouco

mais calmo, tendo em vista, que estava alterado, para trazer esta informação para
que os vereadores possam tomar providências corretas, disse ainda que o
denunciante informou que irá procurar o promotor, e que os vereadores não podem
ser cobrados pelo promotor, se os vereadores não têm essas informações de qual
cargo é, para poder avaliar. Em seguida o vereador Reginaldo Marques disse que
conforme ele leu a denuncia, onde consta que já procurou o executivo onde obteve a
resposta que não poderia ser colocado em seu cargo, então mesmo que o
denunciante não queira se expor, os vereadores podem fazer um requerimento ao
executivo, se todos os vereadores concordaram, enviar requerimento buscando
informações de qual foi o funcionário que procurou o executivo requerendo volta ao
seu antigo cargo. Após Fez requerimento de autoria do Plenário ao executivo,
informando sobre denúncia anônima recebida a está casa no dia 03/09/2018,
sobre servidor concursado que deseja voltar para seu cargo de concurso o qual
está ocupado por cidadão não concursado, e para que o executivo esclareça
sobre este servidor, e o porquê ele não esta trabalhando em sua função, requer
ainda a lista de todos os servidores que foram desviados de suas funções, por
diversos motivos, e a justificativa de qual razão por serem desviados de seus
cargos. Em seguida o vereador Denílson Augusto disse que tem que ficar claro para
a população, que os vereadores estão solicitando essa lista, não e por perseguição
contra os funcionários, e sim apenas buscando informações, para responder a
denúncia recebida. No uso da palavra o vereador Helio Justino disse que o
denunciante tinha que ter dito a sua função. Após o Presidente informou que recebeu
uma resposta da Vigilância Sanitária. Disse ainda o Presidente que quando o mesmo
fez a denúncia da capina química (roundup) que no seu entendimento o Sr. Lucas foi
um infeliz em sua resposta, quando o mesmo disse que averiguo o caso como não
procedente, o Presidente disse que até aceitara a resposta do Sr. Lucas Horta, tendo
em vista, que quando o mesmo esteve no local, os funcionários já estavam usando
equipamentos, e que como essa respostada dada pelo Sr. Lucas, que não é
procedente e o mesmo de dizer que o Presidente da Câmara estava mentindo, tendo
em vista, que o vereador é eleito pelo povo e tem obrigação de fiscalizar e que
quando observar alguma coisa errada tem a obrigação de denunciar, para que seja
levando aos chefes. Disse ainda o Presidente que quando um vereador, faz uma
denúncia, que e um desrespeitoso da parte de um funcionário dizer que o vereador
mentiu. Tendo o Presidente informado que os servidores da prefeitura estavam
jogando (roundup) e que os servidores, estavam usando somente a máscara azul e
que não estavam com os equipamentos necessários e corretos o qual tem que ser
usados. Disse ainda ser lamentável alguém como a formação do Sr. Lucas Horta que
é um engenheiro ambiental, onde o Presidente acredita que quando o Sr. Lucas Horta
esteve sentado em uma sala de aula não foi isso que ele aprendeu. E que o Sr. Lucas
Horta é Presidente do CODEMA que é um órgão do município criado justamente para
poder da suporte na parte ambiental, para poder cuida desses problemas ambientais,
mas, o Sr. Lucas Horta ter indo até o local do fato ocorrido, e que tem fotos que o Sr.
Lucas Horta tirou do pessoal jogando (roundup) nas margens das estradas. Disse o
Presidente que quando ele entrou em contato com a Sra. Dalvina, Sra. Márcia e Sr.
Lucas Horta, é que quando um cidadão da zona rural vem vender ovos, frango caipira
e queijo é impedido, mas, um cidadão consumir leite de vaca contaminada com
veneno de (roundup) pode, tendo em vista, que as vacas alimenta também na beira
das estradas onde foi jogando (roundup), visto que, o Presidente pode presenciar o
fato ocorrido da prefeitura estar jogando veneno nas margens das estradas, e que
após a jogada as vacas estavam consumindo o veneno, tendo em vista, que esse
veneno vai para o leite e depois do leite para as crianças que consome. Disse ainda
que jogando (roundup), não respeita nem os córregos, jogando veneno até na beira
do ribeirão, jogando também próximo as propriedades do Sr. Itamar conhecido como
Mamão. Dito pelo Presidente que o engenheiro ambiental formado, tirou foto e lhe

enviou atestando que é a favor da jogada de (roundup) nas margens das estradas.
Informou o Presidente que este (roundup) segundo informações e estudos feitos, que
em quarenta anos o veneno permanece na terra, onde contamina diversos animais.
Enfatizou o Presidente que as vezes em troca de um cargo, coloca o diploma e sua
formação como ambiental de lado. Disse ainda o Presidente que tinha outros
pensamentos do Sr. Lucas Horta, e que o pior foi que quando o Presidente fez
contato por celular com o Sr. Lucas Horta, para falar do fato ocorrido de que os
funcionários estavam usando apenas uma máscara azul, informou que o Sr. Lucas
Horta, disse ao telefone que faz parte da saúde, onde tem obrigação de cuidar da
saúde dos servidores, e de imediato o Sr. Lucas solicitou que levasse os EPI para os
servidores que estavam aplicando o veneno, e que depois de todos estarem com EPI
o Sr. Lucas tirou foto. Comentou o Presidente ser um desrespeito com o vereador que
não estava ali para mentir, e que gostaria que o Sr. Lucas Horta o respondesse de
qualquer forma o porque dessa resposta dada, onde não condiz com a formação do
mesmo, em dizer que um vereador está mentindo. Relatou o Presidente que o seu
salário é pago pelo povo, e que não ganha para mentir, e que se ele disse e porque
era verdade, e que poderia fazer a denúncia anônima, mas, que ele não quis, e que o
B.O fosse feito em seu nome, tendo em vista, que não estava mentindo, visto que, foi
confirmado pela polícia ambiental, e que a única coisa que não se confirmou pela
polícia ambiental foi que eles já estavam usando os equipamentos, tendo vista, que a
polícia ambiental veio bem mais tarde, porem, confirmou que o veneno foi jogado e
que quem passa na estrada vai ver que o mato está sequinho. Comentou ainda o
Presidente que a prefeitura tem dois trator, mas, que só tem um tratorista que
trabalha, onde os outros tratorista estão em desvios de funções como motoristas,
pois, podia ter colocado os tratores com as roçadeiras para realizar essas roçadas
nas estradas. Em seguida o Presidente disse que gostaria de agradecer o prefeito,
tendo em vista, que a partir do momento que a polícia ambiental fez contato com o
prefeito, o mesmo mandou parar, não prosseguindo com a jogada de produto
químico, visto que, iria acontecer dentro da cidade onde seria bem mas, perigoso para
saúde do povo. Após o Presidente disse que gostaria de agradecer o executivo por
estar realizando a limpeza das ruas capinando, visto que, esta ficando bom, pois, e
dessa maneira que tem que ser realizado. Após o Presidente lamentou a atitude do
Sr. Lucas Horta, disse que esta Casa esta aberta para o mesmo vir e prestar
esclarecimentos. Informou o Presidente para a população de Fortaleza, que com a
venda da empresa NEXA para EXTRATIVA o município diante da Lei de tributos o
IPBI o município deve ser agraciado com uma quantia boa, disse que ainda não tem
informações de quantos será agraciado o município, mas, que tem conhecimento na
lei que será 2% do valor do imóvel, disse ainda que no seu entendimento gira em
torno de cento e cinqüenta milhões a área total da industria,visto que, se área vale
esse valor, o município então poderá se agraciado mais ou menos uns três milhões,
acredita o Presidente que com esse valor resolve muita coisa no município, que é a
oportunidade dos tão sonhados terrenos serem urbanizados de maneira correta para
que a população possa usufruir, e que com um milhão faz tudo que for necessário nos
referidos terrenos, e que com restante do dinheiro podendo então construir barracões,
para trazer empresas para o município. Após o Presidente fez requerimento, que
ficou de autoria do Plenário, ao setor de Tribunas, solicitando informações do
arrecadado pelos cofres públicos sobre a transação de compra e venda da
empresa EXTRATIVA. Se já existe escritura de compra e venda, valor real desta
venda e de tudo que existe no local. Requer ainda informações se na época da
venda do Rio Tinto para a empresa Votorantim em 2003, se houve também o
recolhimento do ITBI e qual o valor. Em seguida o vereador Francisco Ronivaldo,
disse que com esse valor, podendo então investi na área da saúde, na reforma da
Policlínica. No uso da palavra o Presidente disse que vai ser ate interessante esse
requerimento, para ver a questão desse alteramento anual, podendo esses três

milhões, está incluindo para dar os trinta e um mil reais. No uso da Palavra o
Presidente fez ofício ao executivo, parabenizando pelo serviço de colocação de
placas de indicação de nomes de ruas, visto que, esta ficando muito bonito,
pois, os munícipes conhecem todas as ruas, mas, pessoas de fora não
conhecem. Em seguida o Presidente comentou sobre segurança do trabalho, tendo
em vista, de inúmeros acidentes, quando essa área não é investida. Relatou o
Presidente que tem ouvido comentários de que a segurança esta sendo deixada de
lado na empresa Extrativa, visto que, os funcionários são do município, acredita o
Presidente que se quer ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro, mas, com segurança,
pois, pelo o que sabe é que a empresa está com cinqüenta funcionários e que não
pode contrata mais nem um, tendo em vista, que se contratar um segurança de
trabalho ele vai assina apenas se tiver tudo certo, e que espera que o dono da
empresa o Sr. Ari coloque a segurança em primeiro lugar, para que as pessoas que
tiverem na empresa trabalhando possam volta para casa. Em seguida fez uso da
palavra O VEREADOR DENILSON AUGUSTO NASCIMENTO, lamentou a atitude do
Sr. Lucas Horta, que é engenheiro ambiental, em responder que a denúncia do
Presidente foi em vão, pois, não estava acontece nada irregular. Disse que conforme
o Presidente falou esta Casa esta aberta para o Sr. Lucas Horta expor a sua idéia
falar sobre sua resposta. Após o vereador Denílson Augusto disse que como não
pode estar presente em reunião com o sargento Paulo Henrique, gostaria de saber se
a reunião foi aproveitosa se atendeu os anseios da comunidade, respondido pelo
Presidente que estavam presente os vereadores Gabriel Lourenço e Reginaldo
Marques, juntamente com alguns comerciantes do município. Disse ainda o
Presidente que o sargento expões a real situação do efetivo, e que explicou sobre o
questionamento que teve em questão de não conseguir fazer contato com os PM por
celular, onde o sargento disse e mostrou que o celular esta com problemas, e que
ainda não conseguiu arrumar, visto que, quando alguém liga no celular da PM e se
estiver já em alguma ligação, o celular não da a opção de espera já vai logo para
caixa de mensagens, onde foi um dos grandes questionamentos. Disse ainda o
Presidente que os comerciantes sugeriram para que se reunissem as autoridades da
cidade para que solicitasse que aumentasse o efetivo da cidade, disse ainda ter
explicado que os vereadores já solicitaram inúmeras vezes. Informou o Presidente
que segundo o sargento são previstos dez militares no município e que no momento
esta com sete militares, e que acredita que quando formar mais soldados deve
completar esse número no município. Informou ainda o Presidente, que na reunião foi
dito que foi feito um grupo entre os comerciantes, e que existe uma senha entre eles,
para que quando tiver ocorrendo alguma coisa não precisar ligar, apenas mandar
essa senha, sabendo então que está ocorrendo alguma coisa, disse que o sargento
prometeu que irá deixar o policiamento o Maximo possível na área que tem mais
comercio, mas, que em outros bairros também tem comércios, e que o ladrão fica
monitorando a polícia, visto que, a tecnologia ajuda muito a polícia, mas, também
ajuda os bandidos. Em seguida o vereador Denílson Augusto agradeceu o Presidente
pela esplanada da reunião ocorrida com o sargento Paulo Henrique, disse que espera
que de bons frutos para a população principalmente na área comercial, visto que,
muitas pessoas dizem que a polícia não é obrigada a vigia os comércios, mas, o
vereador acredita que a polícia tem que estar presente sim, pois, nos comércios
existem pessoas de bem, que pode esta no local em momento de furtos podendo
então sofrer um atentado. Após o vereador Denílson Augusto comentou sobre a
denúncia recebida, disse ser como o vereador Reginaldo Marques disse, para solicitar
do prefeito informações, pois, o executivo sabe quem foi que fez a denúncia sobre
querer volta ao cargo, tendo em vista, que o denunciante tem direito de fica no seu
cargo, e que para ter desvio os funcionários têm que esta de acordo, visto que, se o
funcionário não estiver de acordo o prefeito tem que manter em seu cargo de
concurso. Em seguida o vereador Denílson Augusto, comentou sobre o papel que o

executivo mandou aos vereadores que é fazer sugestões ou reclamações na
ouvidoria, e que não entendeu bem, pois, não sabe se o executivo quis falar que se
os vereadores quiserem reclamar é só ligar no número. Disse ainda o vereador
Denílson Augusto que gostaria de deixar claro, tendo em vista, que e muito valido
para a população, mas, como vereador é a obrigação e dever de buscar informações
diretamente com o executivo no secretariado e não por ouvidoria. Após o Presidente
disse que concorda com o vereador Denílson Augusto, visto que, ouvidoria pode valer
para a comunidade, mas, não para os vereadores. No uso ainda da palavra o
vereador Denílson comentou de fato triste que aconteceu, relatou que não foi no
município, que foi o incêndio que ocorreu no Museu, afirmou que não é estudioso,
mas, que sabe que esse incêndio queimou grande parte da historia do Brasil e que é
lamentável. Em seguido o vereador Denílson Augusto fez requerimento ao
executivo, com participação deste Presidente e do vereador Gabriel Lourenço,
requerendo seja colocadas em funcionamento as caçambas de retirada de
entulho. Após comentou que a respeito do projeto que tramita na casa esta
aguardando o TAC, para as comissões avaliar. No uso da palavra o Presidente fez
requerimento ao executivo, para que envie com certa rapidez o TAC referente ao
Projeto n º 12/2018 que está em trâmite. Após O VEREADOR MÁRCIO
DOMINGUES ANDRADE, comentou a respeito do acontecido sobre o Museu que
teve o incêndio, relatou ter recebido uma mensagem que diz que o Museu precisava
de seiscentos mil reais para sua manutenção para sobreviver, mas, esse recurso não
chegava até o museu, disse ainda que o que é mais triste é saber que existe uma lei
que chama Rouanet a qual financia turnê de pessoas que não precisam, afirmou que
isso é uma vergonha, citou nomes de alguns cantores famosos que ganharam turnê
por essa Lei, que foi o Luan Santana o qual foi gasto quatro milhões e sem mil reais
que foi destinado do governo para ele, relatou que é dinheiro de empresa, que vai
para área da cultura, e depois abate nos projetos. Disse o Presidente que com esse
valor dava para fazer as referidas manutenções no Museu por sete anos. Enfatizou o
vereador Marcio Andrade, que tem mais, tem o filme do Brisola que foi gasto um
milhão e novecentos mil reais, e têm a Claudia Leite que foi gasto cinco milhões e
oitocentos mil reais, disse o vereador que tem mais famoso, mas, que não iria citar
todos, e que isso é uma vergonha, e a prova que o País esta uma bagunça, visto que
da dinheiro para quem não precisa, e que os cantores fazem turnê e ainda cobram
das pessoas e ganham dinheiro em cima. Após o vereador Marcio Andrade lamentou
do governo de Minas Gerais, visto que, o governo além de não paga os servidores em
dia, ainda estão deixando as prefeituras em dificuldade, relatou que o prefeito do
município o informou que passa de um milhão e meio de repasse obrigatórios que o
estado não repassa e que se não chegar esse dinheiro as reservas que município tem
estão se findando, ou seja, o governo esta em colapso e que é muito triste essa
situação, e que essa situação está geral. Em seguida o vereador Marcio Andrade
fez requerimento ao executivo, que assim que restabeleça ás questões
financeiras, requer fosse feitos calçamentos, em especial próximo ao cidadão
Fernando Meleiro, Sítio Rotatória e Mercearia Souza. Fez requerimento ao
executivo, com participação do Presidente, requerendo uma previsão de
realização do orçamento 2018 (realizado) para ver quanto foi arrecadado no ano,
visto que, tem uma associação que é responsável em manipular de acordo com
o município, visto que, consegue dar um pouco da realidade de dois a três mês
para frente. Comentou o Presidente que até então este ano de 2018 foi um ano que
mais teve emenda, aonde chegou ao limite de repasse, e com o pedido de
informações do vereador Marcio Andrade, teremos base para o próximo ano. Após o
vereador Marcio Andrade, fez requerimento ao Sr. Aroldo, Diretor da Escola
Municipal, solicitando que leve ao conhecimento dos servidores da escola a lei
sobre ideologia de gênero para que não ocorra como aconteceu recentemente.
Que não se faça mais diante lei municipal aprovada, e que dê conhecimento aos

servidores desta lei. No uso da palavra o Presidente disse que até ficou surpreso,
pois, também chegou a ver uma cartinha na escola onde fala que é normal a criança
ter duas mãe e dois pais, visto que, lei foi aprovada nesta Casa, pois, se a lei foi
aprovada tem que ser cumprida, disse que não sabe se e o fato que o vereador
Marcio Andrade comentou. No uso da palavra o vereador Marcio Andrade, disse que
se o mesmo aprova uma lei, ele tem que defender a lei que aprovou, e que se
amanha essa lei não valer então revoga e os vereadores não falam disso mais. Dito
pelo Presidente, que se uma lei existe, ela tem que ser cumprida, independente de
quem foi contra ou a favor, comentou ainda da Lei que proíbe a entrada de
ambulantes vendendo mercadorias que já tem no município, onde as pessoas ate
zombam, pois, eles tem entrado e vendido normal no município, pois, lei tem que ser
cumprida, e se não e para cumprir que mande a esta Casa de Leis para extinguir. Em
seguida o vereador Marcio Andrade fez requerimento ao executivo, com
participação do vereador Danilo Junior de Oliveira, que verifique a possibilidade
da mesma maneira da folha de calçamento tentar fazer um calçamento para
melhorar a subida da Catuaí, visto que, o acesso via Vitor Hugo é longe e acaba
que os moradores da Serra da Catuaí acabando indo aos comércios da cidade
de Jacuí e São Sebastião do Paraíso, pois, têm dificuldade de vir até o
município, visto que, a subida e muito complicado, disse ainda que tentaram em
um época colocar duas fitas de bloquete mas, que acabaram saindo. Acredita
que tem que fazer um calçamento em baixo ate em cima, visto que, o bloquete
não ira sair, tendo em vista, que não ficara caro para o município, e que
movimentará o comercio local. Em seguida fez requerimento ao executivo,
requerendo que faça o possível para fazer manutenção nas estradas rurais do
município, visto que, já estão danificadas. Comentou ainda o vereador Marcio
Andrade que o executivo respondeu um requerimento de sua autoria sobre a
manutenção das estradas, que e de planejamento do município realizar essa
manutenção das estradas, mas, que tem que lembra, para que seja realizada. Após o
vereador Marcio Andrade questionou aos vereadores se o prefeito disse a algum
deles, que iria realizar as manutenções necessárias do Estádio Beira Rio, pois, o
executivo respondeu que já conversou com alguns dos vereadores, que vai realizar a
referida manutenção, respondido pelos vereadores que não. Comentou ainda, que
achou estranha essa resposta, vazia, e que independente de qual vereador que
solicitou e que o importante é realizar a manutenção, pois, esta havendo campeonato,
e movimentação de pessoas no local. Após o vereador Marcio Andrade comentou
sobre outra resposta do executivo, explicou que solicitou do executivo que volta a
funcionar o laboratório de exames para a população, e que o executivo respondeu
que para colocar o laboratório em funcionamento gasta de trezentos a quatrocentos
mil reais, acredita esse vereador que o executivo deve ter entendido errado, pois,
esse valor e o levantamento para reformar a Policlínica acreditam ainda que para
voltar a colocar o laboratório para funcionar deve ficar em cinqüentas mil reais, e que
a volta do laboratório é em benefício da população, tendo em vista, que muitos
cidadãos não têm condições de estar pagando seus exames. Em seguida fez um
comentário sobre denúncia recebida sobre o chefe de laboratório, disse que o
executivo tem que avaliar essa situação e se preciso criar um cargo na função que o
Sr. Renan esta efetuando na função que ele exerce, tendo em vista, que é um
excelente profissional, e que gosta muito do Sr. Renan pela franqueza em suas
respostas, sendo uma pessoa direta, disse ainda que não esta elogiando o Sr. Renan
para defender e nem porque seu pai e vereador o Sr. Gabriel Lourenço, mas, sim
porque é um bom funcionário. Relatou ainda o vereador Marcio Andrade que o Sr.
Renan é responsável pela área de iluminação, onde não esta tendo tanto problema
com essa área mais, pois, ele esta correndo atrás, pois, é um ótimo servidor, e que
tem vários outros servidores que não fazem a sua função, mas, que não são todos.
Após o vereador Marcio Andrade lamentou a morte de um companheiro de Câmara,

visto que, não trabalhou com ele, mas, foi vereador no município o falecido Sr. José
Andrade Leão, visto que, fez parte da história do município, contribuiu em um período
que nem salário tinha, não só como vereador mas, como cidadão, produtor rural. Em
seguida o vereador Francisco Ronivaldo disse que ficou muito triste, por não te ficado
sabendo da morte do falecido Sr. José Andrade Leão, tendo em vista, que sua família
contribuirão muito para o município de Fortaleza de Minas, e que ainda contribuí. No
uso da palavra o Presidente disse que aproveitando o gancho da palavra dos colegas
vereadores, não delegando a culpa aos servidores desta Casa, tendo em vista, que
muitas coisas têm que partir do Presidente, com relação a morte de algum político do
município, já deixando um acordo, se todos os vereadores concordarem que quando
falecer algum político ou que já foi político na cidade, que os servidores da Câmara
comuniquem por telefone todos os vereadores. Disse ainda o Presidente que foi falha
sua, por se trata de uma pessoa que foi vereador nesta Casa, o vereador Francisco
Ronivaldo deveria ter sido comunicado, pediu desculpas, estendeu os cumprimentos
para toda família o qual o mesmo faz parte, visto que, é tio da sua esposa Neli Leão,
e que realmente foi uma perda muito grande. Após o vereador Reginaldo Marques,
disse que além do falecido Sr. José Andrade Leão, contribuiu muito para o município,
e se todos os colegas concordarem de enviar um ofício agradecendo pelo serviço
prestado no município, onde todos concordaram. Fez ofício do Plenário Menção de
Condolências a Sr. Aparecida Leão, agradecendo pela contribuição dada pelo
falecido Sr. José Andrade Leão ao município. No uso da palavra O VEREADOR
HELIO JUSTINO DOS SANTOS, fez requerimento ao Sr. Ronaldo chefe do
serviço de maquinas, com participação do vereador Danilo Junior de Oliveira,
requerendo seja realizada as limpezas das margens da estrada Perobas, tendo
em vista, que os caminhões estão com dificuldades de passar, pois, o mato esta
tomando conta. Fez requerimento ao Sr. Ronaldo chefe do serviço de maquinas,
com participação dos vereadores Danilo Junior de Oliveira e Reginaldo Marques
Dos Santos, requerendo seja realizada a lavagem do canal do Córrego Quim
Brito, visto que, esta com enorme mau cheiro. Requer ainda informações sobre
emenda impositiva neste sentido. Fez requerimento ao executivo, requerendo
relação de servidores que recebem hora extra. Em seguida O VEREADOR
REGINALDO MARQUES DOS SANTOS, Fez requerimento ao executivo, com
participação do vereador Danilo Junior de Oliveira, requerendo seja visto a
possibilidade de interligar a queda de esgoto da Rua Ferreira Muniz com a rua
aos fundos da residência do Sr. Fernando Meleiro, tendo em vista, que com isso
ira evitar o mau cheiro. Fez requerimento ao executivo, requerendo seja
construído redutores de velocidade próxima ao Pesqueiro do Mamão, visto que,
é lugar que tem curva e de grande tráfego. Fez requerimento ao executivo,
requerendo que faça a divulgação para a população que a prefeitura dispõe de
coveiro, para que o trabalho seja disponibilizado. Fez requerimento ao
executivo, com participação do vereador Danilo Junior de Oliveira, requerendo
seja implantados ganchos para colocar coroas no velório municipal.
Requerendo ainda, informações se já foi adquirido fogão. Requer ainda seja
forrado o teto do local. Em seguida o vereador Reginaldo Marques, comentou que
um morador do município o Sr. Magalhães o procurou, e disse que quando foi
construir sua casa não tinha pavimentação na rua ainda, e para fazer a pavimentação
foi feito um aterro onde sua casa ficou mais baixa e que quando chove a água que
desse da cavaleta vai para dentro de sua casa, solicitou para que o vereador visse
uma possibilidade de minimizar essa ocorrência, o vereador Reginaldo disse que
pode esta construindo um bueiro, ou se não colocar uma massa asfáltica levando do
lado da casa e descendo ate a rua. Fez requerimento ao executivo, requerendo
construção de bueiro próximo a residência do Sr. Magalhães, ou seja, feito
outro procedimento que reduza o excesso de água das chuvas, visto desnível
entre a residência e a via pública. Após O VEREADOR GABRIEL LORENÇO DE

QUEIROZ, comentou sobre reunião que teve com o sargento Paulo Henrique, disse
que sargento lamentou do fato ocorrido do roubo da Lotérica, justificou e disse que
esta a disposição para o município. Comentou ainda sobre as denúncias o qual vai
enviar para o executivo, para tomar as melhores decisão a respeito das duas
denúncias. Com a palavra O VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO RODRIGUES,
iniciou suas fala comentando sobre as duas denúncias recebidas nesta Casa, e que a
denúncia do Sr. Renan que cabe ao executivo regularizar este cargo, pois, ele é um
funcionário exemplar, disse o vereador que não esta ali para defender, visto que, o Sr.
Gabriel e seu companheiro, e que, todos os funcionários são bons, mas, tem alguns
que são diferenciados e o Sr. Renan é um desses. Comentou também sobre a outra
denúncia recebida nesta Casa, sobre servidor concursado que deseja voltar para seu
cargo de concurso o qual está ocupado por cidadão não concursado, acredita o
vereador que o denunciante tinha que ter falado seu nome, para ficar mais fácil, pois,
de todo jeito vai descobrir quem é. Após o vereador Francisco Ronivaldo fez
requerimento ao executivo, com participação do vereador Danilo Junior De
Oliveira, requerendo que o executivo conseguisse uns trinta tambores de lixo,
para ser colocados no Bairro Chapadão, e os demais bairros do município, em
pontos estratégicos locais que as pessoas colocam lixo, visto que, estão sem
tambores, e os lixos são esparramado nos pastos, podendo então as criações
ingerir, visto também que fica mais difícil para quem esta recolhendo o lixo. Fez
requerimento ao executivo, requerendo seja visto a possibilidade de usar as
roçadeiras e tratores, para a limpeza das margens da estrada principal do Bairro
Chapadão, tendo em vista, que é de grande valia e que trafegam transportes
escolares, e que em vários pontos da estrada o mato já esta tomando conta.
Comentou o Presidente que o vereador Francisco Ronivaldo esqueceu de que tem
roçadeiras e tratores, mas, a somente um tratorista, que é o vereador Helio Justino.
Após o vereador Francisco Ronivaldo disse que se não tivesse os equipamentos tudo
bem, mas, já que tem, pode ser cobrado para ser usado. Comentou ainda que da
última vez foi o vereador e servidor Helio Justino que esteve no Bairro Chapadão e
que realizou o serviço da limpeza das margens em curto prazo, visto que, não e um
serviço demorado. Fez requerimento ao executivo, requerendo seja visto a
possibilidade de conseguir uma tinta, e que seja realizada pintura da Escola
José Dias, visto que, a uma grande movimentação na semana. Após fez ofício
ao executivo, com participação dos vereadores, Danilo Junior de Oliveira,
Marcio Domingues de Andrade e Welington dos Reis dos Santos, agradecendo
ao prefeito e toda equipe que se empenhou em colocar água na Escola José
Dias e no PSF do Bairro Chapadão. Comentou ainda o vereador Francisco
Ronivaldo, que ira voltar os atendimentos no PSF, tendo em vista, que foram
enviados diversos requerimentos solicitando, a volta da água e os atendimentos. Após
o vereador Welington dos Santos, disse que gostaria de fazer parte no seu ofício e
que tinha que ver se dentro do PSF não precisa de alguma manutenção, respondido
pelo vereador Francisco Ronivaldo, que em relação a água o que tinha que ser
mudado no Postinho já mudou e que agora estão fazendo uma adaptação nova no
atendimento odontológico e que deve termina essa manutenção ate o dia 12/09. Em
seguida o vereador Marcio Andrade disse que também gostaria de participar, tendo
em vista, que foi uma luta de todos os vereadores. No uso da palavra o vereador
Francisco Ronivaldo disse ser uma luta de todos os vereadores, que até o Presidente
tinha disponibilizado devolver o repasse antecipado, para aquisição da bomba de
água, agradeceu o apoio dos vereadores os quais trabalharam juntos, e que a
tendência e melhorar. Após o vereador Francisco Ronivaldo fez ofício
agradecendo a todos que fazem a manutenção em volta da Escola José Dias e
do PSF do Bairro Chapadão, pelos serviços prestados de limpeza e manutenção
no local. Informou que depois estará passando os nomes para servidora Renata
Nascimento. Em seguida o vereador Welington Dos Reis Dos Santos, disse para o

vereador Francisco Ronivaldo passa o convite para os demais vereadores,
respondido pelo vereador que o convite vira do executivo para inauguração. No uso
da palavra o Presidente disse que ira com maior prazer, tendo em vista, que demorou
um ano e meio para a volta da água, mas, que pelo menos a água voltou. Em seguida
o vereador Francisco Ronivaldo disse que o Sr. Fernandinho Vitalino do Bairro
Chapadão, pediu para convidar todos os vereadores, visto que, todo ano no Bairro
Chapadão que inclusive o primeiro ano foi no mandato na ex-prefeita Neli Leão, ele
faz um festa da família, tendo em vista, que é a família mais tradicional do Bairro, e
que esse ano a renda vai ser revertida para o Hospital do Câncer, vai ser realizada
sete de setembro ao dia nove de setembro, e terá um almoço, bingo e leilão. Após O
VEREADOR DANILO JUNIOR DE OLIVEIRA, comentou sobre projeto que tramita
nesta casa projeto n° 12/18 o qual se encontra com as comissões aguardando uma
resposta do prefeito o encaminhamento do TAC o qual o município assinou
juntamente com o ministério público estadual, onde os vereadores estão agudando
este documento para que possa tratar e assim que possível libera o Projeto para
votação. E com relação ao projeto de Lei nº 14/2018 e o nº 15/2018 disse que esses
dois últimos projetos de lei trata de peças orçamentárias que é o planejamento dos
programas em ações do município de Fortaleza de Minas pretende realizar no
exercício de 2019 a 2021 e que são peças importantíssimas o qual os vereadores
estarão analisando para que possam apresentar as emendas necessárias e aprovar
esses projetos dando os encaminhamentos necessários. Relatou o vereador Danilo
Junior de Oliveira que o município tem uma rodovia com um trecho muito grande sem
asfalto que liga Fortaleza de Minas a cidade de Jacuí e que alguns munícipes
procuram este vereador, solicitando que faça essa manutenção. Disse ainda o
vereador que esse rolo compactador sendo utilizado irá ajudar na durabilidade da
manutenção das estradas. Após o vereador Danilo Junior de Oliveira, fez
requerimento ao executivo, requerendo informações sobre a licitação para
aquisição de rolo compactada, se já foi adquirido no município, pois, irá dar
mais vida útil ás estradas rurais, visto que, a comunidade rural tem procurado
os vereadores solicitando a intervenção junto ao poder executivo municipal
para que possa da a manutenção necessária nas estradas. Em seguida o
vereador Danilo Junior de Oliveira disse que todas as demandas feitas na reunião são
necessária para a comunidade de Fortaleza de Minas. Após pediu para o Sr. prefeito
e ao vice-prefeito para que façam todos os esforços necessários para que os
vereadores conseguem atender as demandas da comunidade. No uso da palavra o
vereador Danilo Junior de Oliveira informou ao Plenário da Câmara e a comunidade
que houve, que esteve em contato com a cidadã Raquel, onde mesma informou que
deixou o documento (prontuário médico) na prefeitura com o procurador jurídico e que
na oportunidade se colocou na disposição para qualquer esclarecimento que se fizer
necessário, relatou o vereador ainda que a cidadã Raquel informou que entregou o
documento no dia 30/08/18 quinta-feira passada, ao contrário que consta no ofício nº
319/18, entende este vereador que o ofício e datado no dia 27/08 ou seja três dias
antes da data de entrega, mas, que verifica também que no documento consta a data
de recebimento no dia 03/09/18, tendo em vista, que o ofício nº 319/18 foi
confeccionado no dia 27/08/18, mas, chegou nesta Casa dia 03/09/18 e que a
prefeitura recebeu o prontuário dia 30/08/18, acredita esse vereador que em algum
lugar desse trajeto já estava encaminhado, onde não observaram e que a título de
conhecimento a comissão juntamente com os demais vereadores estão em contato e
emprenhados para que possa se esclarecer essa denúncia realizada pela cidadã
Raquel, que infelizmente seu pai veio a falecer. Em seguida o vereador Danilo Junior
de Oliveira agradeceu ao executivo pelas respostadas de requerimentos nº 158/18,
159/18, 161/18, 172/18, 179/18, 183/18, 184/18, 185/18 e 192/18. No uso da Palavra
o vereador Marcio Andrade comentou sobre a denúncia da cidadã Raquel, comentou
ainda que o documento que a cidadã Raquel tinha que entregar a prefeitura, não se

necessitava para dar início a um procedimento. Disse ainda o vereador Marcio
Andrade que fizeram um requerimento ao executivo, e acredita que o executivo não
entendeu, tendo em vista, que no requerimento foi pedido a relação jurídica que a
médica Laís Tome tem com o município, onde o executivo não respondeu. Por esse
motivo, o vereador Marcio Andrade reiterou o requerimento n º 158/18 ao
executivo, solicitando a relação jurídica que a médica Laís Tome tem com
município, tendo em vista, que a resposta encaminhada não foi satisfatória.
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. Não havendo mais nada a tratar o Presidente convoca
para a qüinquagésima sexta reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária
da décima quarta legislatura, a realizar-se no dia de 10 de setembro 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 assinada pelos
presentes.____________________________________________________________
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