ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 04 DE DEZEMBRO
DE 2017.
Presidência do vereador Márcio Domingues Andrade.
Ás 19:00 horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião.
Compareceram os vereadores Danilo Júnior de Oliveira (PMDB), Evair Messias Pereira
(PSC), Francisco Ronivaldo Rodrigues (PSL), Helio Justino dos Santos (PR), Reginaldo
Marques dos Santos (PMDB), e Welington dos Reis dos Santos (PMDB). Ausentes os
vereadores: Denilson Augusto do Nascimento (PDT) e Gabriel Lourenço de Queiroz
(PMDB). O Presidente da sessão coloca a disposição a ata da reunião anterior, a qual foi
aprovada e assinada pelos vereadores presentes. Antes de passar ao pequeno expediente,
fez uso da tribuna a Sra. Monica Emidio da Silva, Diretora do Departamento de Saúde para
apresentar o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RQDA), relativo ao primeiro,
segundo e terceiro quadrimestre de 2016, bem como, do primeiro e segundo quadrimestre
de 2017. Apresentou também o Relatório Anual de Gestão (RAG), referente ao ano de 2016
e o PAS (Plano Anual de Saúde/2018), assim como, o Plano Municipal de Saúde 2018/2021
(PMS). Ao final a Sra. Monica enfatizou que está a disposição para ajudar no que for
necessário e que os vereadores que necessitarem poderão contar com o apoio da mesma.
No uso da palavra o vereador Danilo Oliveira questionou de que forma se deu o trabalho
realizado em conferência citada pela Sra. Monica, se houve participação da comunidade,
pois é importante ouvir a população e saber dos anseios para que sejam tomadas as
medidas cabíveis. Esclarecido pela Sra. Monica que este ano foi de muitas conferências,
porém, se estas não acontecerem o município deixa de receber recursos. Informou que a
referida conferencia foi realizada nesta Casa e houve grande participação o qual fez
cobranças no sentido de não só deixar projetos no papel e sim de executá-los. O vereador
Evair Pereira agradeceu a presença da Sra. Monica e questionou se já existe posição do
município quanto a contratação de médico psiquiatra conforme dito pela referida diretora.
Respondido que foi feito processo seletivo, porém, não compareceu nenhum candidato
devido ao valor do salário que seria pago aos mesmos. Informou que estão fazendo contato
com alguns profissionais que queiram exercer a função aqui no município e se necessário
for será feito novo processo seletivo, para que o projeto corra da melhor maneira possível e
não haja risco de o profissional abandonar o mesmo pela metade. Ao final o Presidente
agradeceu a disponibilidade da diretora do departamento de saúde. Em seguida o
Presidente abre o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: LEITURAS DOS
SEGUINTES PROJETOS DE LEIS: nº 35-A que “Regulamenta o uso do Clube Municipal
Sebastião Gonçalves de Resende e dá outras providências”; nº 38/17 que “Altera tabela de
valores de alimentação e acrescenta parágrafo 5º ao artigo 4º da Lei Municipal nº 1033 de
18 de dezembro de 2014 e dá outras providências”; nº 39-A que “Cria cargo operário que
passa a integrar o anexo II da Lei 792, de 26 de dezembro de 2005 e dá outras
providências”; nº 41/17 que “Autoriza devolução de bens permanentes e materiais de
consumo não utilizados pela Câmara Municipal à Administração Pública Municipal”; nº42/17
que “Proíbe a distribuição, exposição e divulgação de material didático contendo
manifestação da IDEOLOGIA E IGUALDADE DE GÊNERO nos locais públicos, privados de
acesso ao público e de entidades de ensino no município de Fortaleza de Minas/MG”. Sobre
os projetos alterados o Presidente solicitou fosse feita avaliação para que pudessem ser
votados na próxima reunião ordinária, visto que já estão na Casa há tempos e estavam
apenas aguardando modificações vindas do executivo, as quais foram feitas.
COMUNICADOS: 1 – Estão expostas no mural da Câmara novas numerações de portarias
vindas do executivo; 2 – Estão sobre as mesas cópias de respostas de ofícios e
requerimentos. Continuando o Presidente informou que o SINDISFORT quer se reunir com

os vereadores para discutirem sobre criação de cartão aos servidores. Tendo sido sugerido
a data de 11/12 às 18:00 horas na Câmara. A sugestão foi acatada e a reunião agendada.
Lembrado pelo vereador Danilo Oliveira que por trabalhar fora do município talvez não
consiga chegar neste horário, mas, fará o possível para participar desta reunião, assim
como das demais que forem agendadas para este horário. Quanto a audiência pública para
discutirem sobre o Orçamento, o Presidente sugeriu fosse agendada para o dia 07/12 às
19:00 horas na Câmara. Os vereadores concordaram. Esclarecido pelo Presidente que esta
audiência está atrasada porque estavam esperando ser atendida solicitação da comissão de
que fosse feita reunião com a ADPM e técnicos da prefeitura para esclarecerem dúvidas
sobre o projeto, como isso não foi possível devido a falta de data, por isso, optou por realizar
a audiência para posterior aprovação do projeto do Orçamento. Quanto a proposta do
vereador Welington dos Reis dos Santos sobre agendamento de reunião com prefeito,
vereadores e diretores das escolas para discutirem sobre os alunos do Chapadão, o
Presidente informa que conseguiu agendar a referida reunião com o prefeito e os diretores
para o dia 05/12 às 18:00 horas na Câmara, estando todos os vereadores de acordo. Em
seguida o Presidente informou que o espaço físico da Câmara foi emprestado à NEXA para
o dia 05/12 das 08:30 às 10:30 horas para evento “Agenda Social”. Iniciado o GRANDE
EXPEDIENTE, o Presidente elaborou as seguintes proposições: 1 – oficio aos
organizadores de evento em prol do hospital do câncer de passos parabenizando-os
por esta realização. Estendeu-se os cumprimentos aos demais colaboradores diretos
e indiretos; 2 – requerimento ao executivo para que seja feito o cascalhamento dos
pontos mais críticos das estradas rurais do município, em especial, no trecho
próximo da antiga propriedade do Sr. João Souza; 3 – requerimento ao executivo
solicitando informações sobre a expedição de Certidão Negativa de Débitos do
IMPRESFORT, visto aprovação de projeto de lei de parcelamento de dívida e ainda o
risco de o município perder recurso no valor de cento e cinqüenta mil reais oriundos
de emenda parlamentar do deputado Carlos Melles; 4 – requerimento ao executivo
com a participação dos vereadores Evair Pereira e Francisco Ronivaldo para a
construção de banheiro externo no Estádio Tio Veio para uso da população, caso esta
construção não esteja no projeto de reforma do local. Sugere sejam usadas as sobras
do recurso vindo para esta manutenção ou até mesmo recurso próprio do município;
5 – requerimento ao executivo para que seja verificada a possibilidade de ser feita
confraternização de fim de ano aos funcionários. Os vereadores Helio Justino e Evair
Pereira participam deste requerimento. Em seguida o vereador Evair Messias Pereira
fez os seguintes requerimentos: 1 - ao executivo para que o mesmo intervenha junto
ao departamento de saúde e ao setor de serviço social para que dêem atenção
especial ao servidor Marcos de Jesus Germano providenciando sua imediata
internação em clinica de recuperação. Requer seja dada atenção neste sentido
também a alguns outros servidores públicos municipais que se encontram em
situação de vício e necessitam de apoio. Enfatizou que esta solicitação se faz em face
de pedido dos pais do referido servidor; 2 – ao executivo com a participação do
Presidente da Câmara requerendo seja dado abono de natal de no mínimo trezentos
reais aos servidores, repetindo gesto da administração anterior. Se possível requer
que este abono tenha valor maior visto que o município se encontra em boas
condições. Lembrando que este abono irá ajudar bastante os servidores. Sobre a
votação referente a dívida do IMPRESFORT disse que buscou informações e soube que foi
feita supervisão no local e nem o diretor do instituto tinha conhecimento da existência desta
dívida e por isso nunca houve cobrança. Desta forma não há de se culpar o Sr. Altair Prado,
a Sra. Neli e o Diretor do Instituto. Por sugestão do vereador Evair Pereira, foram feitos
ofícios do Plenário parabenizando os atletas do projeto novos horizontes por disputa
e conquistas de medalhas na quarta etapa do circuito sul/sudoeste mineiro 2017 de
kumite e kata realizado em Itajubá. A sugestão foi acatada. O vereador Evair salientou

que infelizmente atualmente estes atletas estão servindo apenas ao CPN. Lembrou que pelo
município já tiveram apoio inclusive com liberação de verba, e que o município tem que ser
reconhecido porque estes atletas são de Fortaleza. Continuando fez ofício com a
participação dos demais vereadores ao jovem João Vitor Lopes parabenizando por
mais uma vitória em disputa federal de olimpíada de matemática, conquistando
medalha de bronze. Foram feitos ofícios também aos diretores da Escola Estadual e
Municipal, parabenizando-os, pois, foi graças ao ensino e dedicação da escola e
professores que este jovem está tendo este mérito, e isso eleva o nome das escolas e
do município. Em seguida o vereador Helio Justino dos Santos sugeriu fosse feito
requerimento do Plenário ao executivo requerendo seja verificada a legalidade e
possibilidade de ser realizada capina química em toda cidade, usando
produto/defensivo que seja legalmente permitido para que não cause problemas à
população e aos córregos e rios quando escoar o produto. Sugere que este serviço
seja feito no período noturno visando não prejudicar a população. A sugestão foi
acatada e o requerimento expedido em nome do Plenário. Após o vereador Reginaldo
Marques dos Santos comentou os valores citados no projeto de lei nº 35-A, inclusive o de
quase setecentos reais para realização de eventos, o qual é acessível, mas, a preocupação
que tem é que seja feita vistoria rigorosa nestes eventos para que não ocorram problemas
conforme acontecido há alguns meses no clube da melhor idade, pois, qualquer problema
que acontecer no clube será de responsabilidade do órgão público. Disse ser de acordo com
a liberação do clube municipal para a realização de eventos porque na cidade não há local
para diversão. Lembrando que os jovens estão se excedendo após a realização dos bailes e
não durante a mesma e por isso a fiscalização deve acontecer após o término do evento.
Sobre o projeto de lei nº 39-A irá analisar melhor para na próxima reunião explanar sobre o
mesmo. Dito pelo Presidente que se os vereadores puderem analisar os projetos em trâmite
seria bom para aprovarem todos até o fim do ano e não deixar proposição a ser votada em
2018. Continuando o vereador Reginaldo disse estar tranqüilo e ser de acordo com o projeto
de lei da mesa diretora sobre a devolução de materiais ao município. Quanto ao projeto de
lei nº 42 de autoria do colega Danilo Oliveira, disse ser de acordo, pois, é muito importante.
Disse que em seu entender já basta a rede globo incentivar as práticas de acabar com o
bem familiar, então, nada mais justo que os órgãos públicos tomarem providências e inibir
estas estimulações às crianças e jovens. Relatou já ter sido jovem e agradece a Deus pela
criação que teve e também pelas amizades, pois, não estimularem nada de pior. Quanto ao
projeto de lei nº 38 disse que poderia ser colocada emenda estipulando valor de dez por
cento do salário mínimo para as capitais. Respondido pelo Presidente que os vereadores
não podem alterar valores, pois, quem estipula recursos da prefeitura é o prefeito. Então,
posteriormente a aprovação do projeto, podem sugerir ao prefeito que os valores sejam
transformados em porcentagem. O vereador Danilo Oliveira sugeriu solicitassem ao prefeito
o envio de novo projeto já com as porcentagens, que seja o INPC ou outro índice e que por
decreto possa atualizar os valores. Respondido pelo Presidente que poderão sugerir isso
depois por requerimento porque os servidores estão tendo problemas com esta questão e
seria viável, os vereadores liberarem para votação o projeto. Na sequência fez ofício às
Nascentes das Gerais solicitando seja construída canaleta na Rodovia LMG 837, mais,
precisamente na entrada da Fazenda do Sr. Altair Prado, visando que no período
chuvoso a lama da estrada escorra para a pista, pois, naquele local a pista é reta e
com lama há riscos de acidentes para os que por lá trafegam. Após acordo o
requerimento foi expedido em nome do Plenário. Fez também requerimento ao
executivo para que ejam tomadas providências necessárias para retirar a terra que
invade o asfalto na saída para a cidade de Passos, próximo à imagem de Nossa
Senhora Aparecida. Requerendo também sejam retirados, terra e cascalho, de curva
da estrada Fortaleza/Jacuí especificamente próximo do pesqueiro do mamão. Que
seja encontrada forma de sanar totalmente o problema, seja fazendo drenagem do

local ou encontrando outro meio viável e que acabe de vez com este contratempo.
Participam deste requerimento os vereadores Helio Justino dos Santos e Marcio
Domingues Andrade. Pediu a palavra o vereador Francisco Ronivaldo para dizer que o
ideal é mesmo enviar ofício às Nascentes das Gerais porque quando este vereador fez isso,
logo foi feito contato pela concessionária, e estão fazendo o que podem para resolver o
problema citado em seu ofício. O vereador Reginaldo disse entender que o ofício do colega
Francisco Ronivaldo foi atendido com rapidez porque o local em que foi solicitada
providência fica as margens da MG 050 já o local onde este vereador está solicitando
providências é na rodovia de Fortaleza e pode ser que demorem em solucionar. Dito pelo
vereador Evair Pereira que a partir do momento que o ofício for expedido, não sejam
tomadas providências e ocorra algum acidente, a responsabilidade será da concessionária.
Antes de encerrar o vereador Reginaldo Marques dos Santos fez requerimento ao
executivo requerendo sejam feitas as adequações necessárias para que seja
introduzida a carne do filé da tilápia na merenda escolar do município. Participam
deste requerimento os vereadores Evair Pereira e Helio Justino. Sugeriu seja usado o
regime de agricultura familiar, ou seja, o município doa os alevinos aos pequenos produtores
e posteriormente adquire os peixes dos mesmos. Sobre a doação de alevinos, o Presidente
informou que o Sr. Itamar Justino já procurou o prefeito para colocarem em prática o projeto.
O vereador Danilo Junior de Oliveira parabenizou o prefeito e o vice por participarem
junto do mesmo no dia 24/11 do encontro de fé e política em Juruaia. Relatou que algumas
pessoas dizem que fé e política não se misturam, mas, discorda porque estas devem andar
juntas, pois, uma pessoa de fé, que segue o evangelho, não irá prejudicar seu próximo, e
sim buscar o bem comum da comunidade. Disse acreditar que todo político que se dispõe a
representar uma comunidade, tem o desejo de fazer o bem, de contribuir para melhorias
para a população. Fez ofício ao Bispo Diocesano de Guaxupé, parabenizando-o pela
iniciativa de promover o primeiro encontro de fé e política, relatando ter ficado muito
feliz em participar e sugerindo que a diocese possa promover novos encontros neste
sentido convidando os secretários municipais, os quais também exercem o “poder
servir”. Sobre este encontro relatou que o Bispo junto do coordenador de pastoral disse da
vontade de promover o segundo encontro em 2018. O vereador informou que estes
encontros são muito válidos. Que tiveram a presença de um assessor da CNBB o qual
proferiu palestra importante, sensibilizando os vários políticos presentes no evento.
Comentou que foi bastante discutido no encontro que os seres humanos investidos de poder
pelo povo, devem representar a população que confiou nos mesmos. Que não devem
encarar este poder como supremo ou soberano, e sim de forma a ser instrumentos e servir a
comunidade. O vereador Danilo Oliveira fez também ofícios ao prefeito e vice-prefeito
agradecendo pela disponibilidade de acompanhá-lo no evento, serem parceiros e
participarem. Ao final disse acreditar que quando pessoas de boa fé trabalham na política,
é possível transformar a comunidade, Estado e país. Em seguida disse que esteve presente
na plenária sobre segurança alimentar nutricional em 30/11 em que o companheiro
Reginaldo esteve presente, assim como, várias pessoas da comunidade, servidores
públicos. Disse que esta plenária tratou sobre a segurança alimentar das crianças e
adolescentes. Falou sobre o percentual mínimo estabelecido pela legislação federal que
deve ser gasto com o produtor é de trinta por cento e que no município é gasto 59% deste
recurso. Tendo o vereador Reginaldo Marques dito que em determinado momento foi
possível divulgar sobre as frutas do Bairro Chapadão e que inclusive a nutricionista de Jacuí
irá entrar em contato com os produtores do bairro. Enfatizado pelo vereador Danilo Oliveira
que a cidade de Passos não cumpre a legislação federal e que dos recursos da merenda
que chegam ao município, conseguem gastar apenas 1% com o produtor rural. Citou que
estiveram presentes vários municípios da região e que os representantes de Fortaleza
puderam levar a produção agrícola, abrindo mercado para que possam adquirir os produtos.
Explicou que cada produtor pode vender até vinte mil reais por DAP, que este é um

programa do governo federal que transfere recursos para o pequeno produtor e garante a
proteção e minimização do êxodo rural, tendo renda mínima e podendo participar da venda
de produtos agrícolas para as escolas. Informou que foi repassado aos interessados o
contato para que os interessados possam entrar em contato com os produtores rurais de
Fortaleza, desta forma gerando renda. Após parabenizou a diretora de saúde, bem como,
toda sua equipe. Disse saber que política pública se faz a várias mãos, que existe a
liderança, mas, sem a equipe não seria possível atingir resultados. Quanto ao projeto de lei
nº 35-A, disse que já está na Casa há um bom tempo e estavam aguardando o prefeito
enviar algumas alterações. Ressaltou o capítulo III, artigo 27 e fez requerimento ao
executivo para que seja verificada a possibilidade de conceder a utilização do Clube
Municipal Sebastião Gonçalves de Resende para o dia 20/01/2018 (terceiro sábado de
janeiro) para que a equipe missionária da Paróquia Nossa Senhora do Rosário possa
realizar o “4º Retiro Missionário das Santas Missões Populares. Explicou sobre o
evento, disse que será o encerramento de um ciclo, mas, que a missão de evangelizar e
levar a palavra de Deus é permanente. Sobre o projeto de lei nº 38 – tabela de valores de
alimentação, disse que visa adequar a realidade, considerando que há três anos a lei das
diárias foi estabelecida. Disse acreditar que os colegas vereadores, após análise das
comissões, não irão fazer objeção. Quanto ao projeto de lei nº 39-A, disse que será
analisado e que se torna necessário uma vez que o município precisa de mão de obra para
alguns trabalhos. Já sobre o projeto de lei nº 41 de autoria da mesa diretora, disse ser
tranqüilo, que na lista podem verificar que existem cinqüenta e quatro itens e que deseja que
o município possa dar destinação adequada a todos estes materiais. Sobre o projeto de lei
nº 42 de sua autoria, solicitou aos vereadores que analisem o mesmo. Disse apresentando
este projeto está atendendo pedido de cristãos, pois, a igreja católica, bispo e papa, espera
esta postura de defesa à família. Enfatizou não ser contra, e que também muitos
homossexuais não defendem o projeto de ideologia de gênero, a qual visa doutrinar as
crianças e adolescentes, desconstruindo a família tradicional. E o que gostaria de deixar
claro é que não está contra ninguém, apenas está defendo a família em geral e atendendo
pedido da igreja visando proibir a prática de ideologia de gênero que estão querendo incluir
no plano de educação. Pediu que os vereadores analisem o projeto com carinho e cautela e
explicou que na justificativa da proposição, contém maiores explicações. Lembrando que se
o município de Fortaleza aprovar esta lei, o contexto não poderá ser trabalhado em sala de
aula. Após o vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues disse que os projetos em trâmite
estão em averiguação. Sobre a manutenção das estradas principais do Bairro Chapadão,
disse que o trabalho ficou muito bom. Fez requerimento ao executivo para que fosse
dada continuidade nesta manutenção, visto que faltam apenas dois ou três
quilômetros de estrada. Após relatou ter participado de evento beneficente ao hospital do
câncer de Passos e que recebeu várias reclamações sobre o clube municipal inclusive de
como ocorrerá a formatura no dia 09/12, pois, há informações de que no local existe apenas
um ventilador funcionando. Comentou que nesta data soube que o prefeito irá disponibilizar
o clube para a realização da festa de formatura, mas que, a manutenção do mesmo será por
conta de quem irá promover o evento. Disse não saber até que ponto são verdadeiros estes
comentários, mas, em sua opinião, deveriam rever a questão por ser uma formatura de
alunos do município, que terá diversos convidados. O vereador Francisco Ronivaldo ainda
comentou que solicitaram a seu filho que fizesse serviço de poda da grama do referido clube
com roçadeira, pois, acham que o serviço não será feito pelo município. Tendo sido feito
requerimento do vereador Francisco Ronivaldo com participação dos vereadores
Marcio Andrade e Evair Pereira requerendo informações da veracidade destes
comentários e em regime de urgência sejam verificadas as condições dos
ventiladores do clube municipal, se necessária seja feita manutenção visto realização
de formatura. Requerendo também seja feita a poda da grama do local, e sejam
verificadas as condições dos banheiros. Continuando fez ofício ao presidente do

sindicato dos produtores rurais solicitando seja feita limpeza (roçada) do parque de
exposições. Disse que o evento do hospital do câncer realizado no local foi ótimo, mas, o
parque está muito sujo, deveriam primeiro ter roçado, o que não ocorreu, mas, está
solicitando este trabalho antes que ocorra outro evento no mesmo. Informado pelo vereador
Evair Pereira que o local foi desmembrado e que a manutenção do poliesportivo é de
responsabilidade da prefeitura, assim como, os dois viveiros. Continuando o vereador
Francisco Ronivaldo fez ofício ao Sr. Flavio Joele, proprietário da Estância Água Azul
agradecendo- o por disponibilizar dia de lazer e diversão para os servidores do setor
da saúde e para o grupo da terceira idade. Os vereadores Evair Pereira, Danilo
Oliveira e Helio Justino participam deste ofício. Tendo o vereador Francisco Ronivaldo
informado que após a segunda quinzena de janeiro de 2018, o Sr. Flávio irá disponibilizar
dia de lazer à Câmara de vereadores, prefeito e vice-prefeito. Não havendo mais assuntos
para o grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação em
primeiro turno do Projeto de Lei nº 38 que “Altera tabela de valores de alimentação e
acrescenta parágrafo 5º ao artigo 4º da Lei Municipal nº 1033 de 18 de dezembro de 2014 e
dá outras providências”, aprovado por unanimidade em primeira votação. Votação em
primeiro turno do Projeto de Lei nº 41 que “Autoriza devolução de bens permanentes e
materiais de consumo não utilizados pela Câmara Municipal à Administração Pública
Municipal”, aprovado por unanimidade em primeira votação. Quanto ao projeto de lei nº 42,
o Presidente disse ser um projeto interessante, devem liberar logo, porém, devem analisá-lo
e frisou que também concorda com a idéia do vereador Danilo Oliveira. Votação dos
requerimentos apresentados, aprovados por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar,
o Presidente convoca para a trigésima segunda reunião ordinária da segunda sessão
legislativa ordinária da décima quarta legislatura às dezenove horas, no dia 11 de dezembro
de 2017. Convoca também para reunião extraordinária no dia 11/12 após a sessão ordinária
para votarem em segundo turno os projetos de lei em trâmite. Após declara encerrada esta
reunião e para constar é lavrada a presente ata que aprovada, é assinada pelos
presentes._________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

