ATA DA QUADRIGESIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 07
DE MAIO DE 2018.
Presidência do vereador Evair Messias Pereira.
Ás dezenove horas, 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 com a seguinte pauta: Leituras: 1 - Ofício nº 6302//2018
que encaminha prestação de contas do município referente ao exercício de 2015 Processo nº 987123; 2 - Informativo da Câmara de São José da Barra, sobre a
formação da "Frente Parlamentar Intermunicipal Contra a Privatização de Furnas Empresa do Sistema Eletrobrás. O Presidente explica sobre a frente Parlamentar, a
qual estão pedindo apoio contra a privatização de Furnas, tendo questionado se os
vereadores estão de acordo em se manifestar favoráveis, a referida frente. Explicou
que o Presidente da Câmara de São José da Barra, estará repassando as
informações de algumas reuniões que irão acontecer. Todos os vereadores
concordaram tendo sido feito ofício do Plenário ao Presidente da Câmara de
São José da Barra, informando o apoio desta Casa de Leis à referida frente
parlamentar. Dando continuidade ao pequeno expediente o Presidente comunicou
que estão sobre as mesas cópias de respostas de requerimentos e ofícios, e
também que estavam sobre as mesas convite da Câmara Municipal de São
Sebastião do Paraíso, para reunião no dia 10/05/18 as 11:00 horas, com a
operadora de telefonia móvel TIM de Belo Horizonte; Informou ainda que estava
disponível no mural do rol de entrada da Câmara, decreto nº19 do executivo. Não
havendo mais assuntos para o pequeno expediente, foi instalado o GRANDE
EXPEDIENTE. O PRESIDENTE FAZ USO DA PALAVRA, e comenta sobre
resposta de requerimento de autoria do vereador, Welington dos Reis dos Santos, o
qual também participou, e que solicitava a contratação de caminhões, para ajudar no
transporte de cascalho, dito pelo Presidente que a resposta dada foi referente ao
transporte de alunos. Após esclarecimento da resposta o Presidente fez
novamente requerimento para o executivo, para que fosse verificada resposta
quanto a contratação de caminhões, se existe possibilidade de contratar os
mesmos. Participa deste requerimento o vereador Welington dos Reis dos
Santos. Em seguida o Presidente comenta sobre resposta de requerimento nº74/18
o qual solicita seja enviada a esta Casa a relação das cirurgias eletivas, bem como,
as cópias dos empenhos dos valores gastos nas mesmas. Lembrou que o vereaor
Marcio Andrade participou desta autoria e disse que a resposta enviada informa que
o executivo estaria enviando o documento para secretária de saúde, para que a
mesma possa responder quantas cirurgias foram feitas. Tendo o Presidente
reiterado o requerimento nº 74, relatando que precisa é o valor gasto, a
quantidade de cirurgias realizadas e se possível, as cópias dos empenhos. Na
seqüência, o Presidente fez requerimento ao Diretor do Departamento de
Esportes, requerendo informações sobre o aluguel do Clube Municipal, pois,
esta Casa de Leis aprovou projeto de lei neste sentido, em que informava que
esta cobrança era de total responsabilidade deste Diretor. Requer seja
informado se os valores estão sendo depositados em conta específica, qual o
montante já tem depositado, e onde o recurso está sendo utilizando. Participa
deste requerimento o vereador Welington Santos. Tendo o vereador Francisco
Ronivaldo questionado como o diretor do departamento de esportes iria saber sobre

os valores, visto que, uns pagam e outros não. Respondido pelo Presidente que
segundo informações estão sendo emitidos boletos, e o valor vem sendo depositado
em conta bancária, e que segundo a lei aprovada, a responsabilidade total era do
chefe do setor. Questionado pelo vereador Francisco Ronivaldo quanto a legalidade
dessa cobrança em nome do Sr. Ernane. Esclarecido pelo vereador Marcio Andrade
que o Presidente está querendo saber do Diretor do Departamento de Esportes,
como responsável pelo Clube, sobre a conta bancária e como o mesmo está gerindo
a realização dos depósitos bancários. Dito pelo Presidente que as solicitações para
compras de bolas, e todos os outros materiais esportivos que precisam, podem
estar sendo adquiridos através deste recurso. Após o Presidente fez requerimento
à secretária de saúde,
requerendo informações de qual era
médica
plantonista no dia que o cidadão Mario Leão foi internado, requerendo ainda,
informações de qual vínculo a profissional tem com o município, se é contrato
ou processo seletivo. Relatou que foi chamado neste dia na Policlínica como
vereador, tendo em vista, maus tratos que estavam ocorrendo desta médica com
várias pessoas, como por exemplo, falta de educação, etc. Comentou que em
conversa com a médica, a mesma chamou polícia para este Presidente, solicitando
fosse feito boletim de ocorrência, tendo o mesmo explicado à médica que foi
chamado porque a mesma maltratou uma pessoa, e que a profissional
imediatamente falou que ele estava a desacatando. Disse ter conversado com os
policias, explicou a situação, e comentou ter dito à médica que estava no local como
Presidente da Câmara, em resposta a médica disse que não estava nem aí. O
vereador Francisco Ronivaldo perguntou se a médica aparentava ter pouca
experiência, respondido pelo Presidente que sim, que possivelmente teria mais ou
menos 24 anos. Dito pelo vereador Reginaldo Marques que a médica tem 28 anos.
Enfatizado pelo Presidente que considerou a atitude da médica uma falta de respeito
muito grave, e que ao contrário, no dia seguinte a Diretora Clínica Dra. Virna Grintaci
chegou à Policlínica, tomou conhecimento dos fatos e repudiou a atitude desta
médica. Tendo sido feito ofício do Presidente a Dra. Virna Grintaci,
parabenizando-a pelos atendimentos e educação para com os pacientes.
Comentou que não a conhecia, relatou que chegou nesta Casa reclamação sobre a
conduta da mesma, e que a época, foi feito um requerimento solicitando informações
do ocorrido. Enfatizado pelo Presidente que o mesmo teve o prazer de consultar
com Dra. Virna por duas vezes, e que o atendimento foi ótimo. Relatou também que
os funcionários da policlínica falam muito bem da mesma, tendo o Presidente
reconhecido que fez pré- julgamento quanto a conduta da referida médica. O
vereador Reginaldo Marques disse que já foi atendido por esta média e que o
atendimento foi muito bom. Comentou também sobre o Dr. Luiz Baião, médico que
se aposentou, disse ser uma perda para o município, que apesar de atender com
clínico geral, sua especialidade era a cardiologia e de uma maneira ou de outra
acabava efetuando alguns pequenos atendimentos nesta área, porém, agora o
município não tem cardiologista. O vereador Marcio Andrade comentou que o Dr.
Luiz Baião atendia como Clínico Geral, e se necessário atendia como cardiologista.
Continuando o vereador Reginaldo Marques comentou que o médico Dr. Harley é
urologista, e que não quer atender mais esta área, pois, é clínico geral. Dito pelo
Presidente que o profissional acaba fazendo a parte de urologia quando necessário.
Em aparte o vereador Francisco Ronilvado questionou como deve ser o tratamento
da médica citada pelo Presidente, quando a mesma
estiver estressada.O
Presidente afirmou que pode ser por falta de experiência, visto ser novata, e por isso
a mesma não aceitou opinião de ninguém, nem da própria secretária de saúde.
Explicou que é feito cadastro no SUS FACIL para que o paciente seja encaminhado
para a Santa Casa de Passos, e que se constar que o problema de saúde não é
grave, pode então demorar mais ou menos quinze dias para internar o paciente.
Declarou que não queria que citassem mentiras no B.O, que a própria secretária de

saúde chegou a falar com a médica que pneumonia espera, mas, se colocasse no
cadastro do SUS FACIL que o paciente caiu da cama, bateu a cabeça no chão,
estava com hematoma e não estava reconhecendo ninguém, poderia ter certeza que
a internação seria rápida. Disse que a médica respondeu para secretária que quem
mandava era ela, e que sabia o que ia fazer. O vereador Francisco Ronilvado disse
acreditar que uma pessoa/profissional com uma conduta dessa não formou por amor
a profissão. Informado pelo Presidente que bastou a secretária de saúde a e a Sra.
Neli ligar para um funcionário da Santa Casa de Passos, e explicar a situação do
paciente, logo a próxima vaga foi do paciente Mario Leão. Após O VEREADOR
DENILSON AUGUSTO DO NASCIMENTO comentou que não pôde participar da
penúltima reunião extraordinária em que o prefeito esteve presente. Perguntou aos
vereadores como ficou a questão dos terrenos doados, pois, há comentários que a
Prefeitura não podia mexer infra estrutura. Respondido pelo Presidente que chegou
a comentar com o Prefeito esta questão, sendo informado que o Prefeito falou com o
promotor o qual explicou que a rua é de responsabilidade do município. Dito pelo
vereador Marcio que a partir desta informação, o executivo tem começar a cobrar o
IPTU. Continuando o Presidente explica que o Prefeito relatou que tem que estar
arrumando os documentos, e após começar a cobrar o IPTU. Enfatizado pelo
Presidente que o mesmo acha difícil essa cobrança, pois, a infra estrutura não está
pronta. O vereador Marcio Andrade disse que o Prefeito tentou explicar na reunião
foi que o promotor informou que se os terrenos foram doados, e se tem escritura,
existe a obrigatoriedade de estar cobrando o IPTU. Comentou também que a
questão de não ter infra estrutura é um problema, mas, o Prefeito tem a
obrigatoriedade de cobrar o IPTU para assim, poder investir no local. Dito pelo
Presidente que o mesmo chegou a comentar com o Prefeito, que o serviço que foi
feito nos terrenos está quase todo comprometido,pois, ainda não foi feita limpeza
nos bueiros, os quais devem estar todos entupidos. O vereador Denílson
Nascimento comenta que é de se espantar com o grande montante de recursos que
os deputados liberaram, e não conseguiram nada para os terrenos. Falou a respeito
de verba do Deputado Rodrigo Pacheco no valor de um milhão de reais e perguntou
ao vereador Danilo Oliveira se o município irá receber a mesma, respondido que irá
vir para o município, um milhão e duzentos mil reais, que quinhentos mil reais foi
para a reforma do Poliesportivo, e também para cobrir uma das quadras no centro
de esportes. Explicou que estes recursos são oriundos de emenda parlamentar dos
deputados, mas, infelizmente por questões de liberação desses recursos, o
município receberá o importe maior até um milhão de reais, o qual foi distribuído
para vários setores. Que na área da saúde foram destinados quatrocentos mil reais,
que irá pegar cópias das emendas empenhadas para maiores esclarecimentos.
Esclareceu que foi recebido recurso no valor de oitocentos mil reais, o qual o
assessor de deputado Rodrigo Pacheco já disse que é dos empenhos da emenda de
um milhão de reais, já disponibilizados para o município oitocentos mil reais. Disse
que infelizmente conforme o vereador Denílson Nascimento falou, esse recurso
podia ser direcionados a este loteamento, o qual é um sonho e uma necessidade da
comunidade. Disse que os deputados aproveitam programas de Governo, que
outros deputados também tem os recursos específicos os quais procuram o prefeito
e os vereadores, informam os recursos para cada área e como o mesmo pode ser
gasto. Explicou que tem uma diferença de ter a emenda e ter o recurso, que os
vereadores pedem no intuito de ser atendidos, e que o ideal era vir para infra
estrutura do loteamento. Em seguida o Presidente comentou que essas emendas
estão virando uma vergonha. Comentou a respeito do deputado estadual o qual ele
apóia, que após contato com o mesmo, este Presidente perguntou na secretaria de
saúde, se o setor tinha interesse em receber verba de cem mil reais do deputado
Cassio Soares, respondido pela referida secretária que como iriam receber este
recurso se nem anterior que o deputado havia oferecido foi recebido.O vereador

Macio Andrade disse que tem a lista das emendas do deputado Rodrigo Pacheco,
que muitos deputados pegam carona nas verbas de governo. Citou que na lista
constam duzentos e cinqüenta e três mil reais para asfaltamento, duzentos e
cinqüenta e três mil para manutenção do clube, para aquisição de equipamentos de
saúde ,oitenta mil reais, saúde MAC cento e cinqüenta mil reais, saúde MAC
noventa e dois mil cento e cinqüenta reais, saúde PAB cento e vinte cinco mil reais,
gabinete odontológico vinte cinco mil reais, ônibus para educação duzentos e
setenta mil reais. Disse também que conversou com o Prefeito e que quase todos os
recursos não foram recebidos pelo município. Disse que o Prefeito informou que foi
recebido recurso do asfalto,o qual já esta sendo realizado o serviço, é um programa
de Governo, e o do Clube Municipal também já esta na conta. O vereador Marcio
explica que foi o que Prefeito que lhe repassou estas informações, e que os demais
recursos até então não tinham sido enviados. O Presidente comenta que tem uma
data prevista para chegar estes recursos visto o período eleitoral, falou também a
respeito dos terrenos, que os vereadores podiam até pedir informação ao Prefeito da
Lei aprovada sobre o empréstimo de um milhão, dizendo que trezentos mil iam ser
para Hospital e o restante para o Loteamento. O vereador Marcio disse que tinham
que deixar para lá este empréstimo, para assim, o executivo esquecer e não fazer,
pois, acredita que com esse empréstimo colocaria o município em dívida. O
vereador Denílson Nascimento declara que o que o deixa triste é saber a algazarra
que foi para estar liberando essas emendas parlamentares, disse ser um
desrespeito com o povo brasileiro. Que estes montantes são investidos em qualquer
lugar sem planejamento, o dinheiro vai embora, e onde realmente precisa não está
sendo aplicado. O vereador Francisco Ronivaldo comenta que os Deputados nesta
época estão procurando todos os vereadores, e que sempre responde para todos os
que o procuraram, que se a emenda não for recebida, ele não irá trabalhar, pois
todos os Deputados só procuram os vereadores em época de política. O vereador
Denílson Nascimento disse queda vontade é de receber essas emendas e não
trabalhar, pois, é um dinheiro sujo. Após o vereador Denilson Nascimento fez
requerimento ao executivo para dar prioridade na manutenção da estrada
Morro Azul. Requer seja feita limpeza/roçada das margens da estrada
principalmente na entrada do Bairro Córregos. Disse saber que o trator da
Prefeitura está com problemas,mas, o executivo pode pegar o trator do
sindicato emprestado para realização deste serviço. O vereador Marcio Andrade
disse que o município tinha que ver a maneira correta de fazer a limpeza (roçada), e
se possível estar vendo com o órgão ambiental competente para estar jogando um
produto nessas margens, para assim estar durando por mais tempo esses serviços.
Comentou também que o município já tem a bomba a qual colocada no trator e em
um dia faz esse serviço. O Presidente disse que poderia estar rampeando as
margens, pois, o município tem autonomia para estar realizando este serviço, deu
exemplo de árvore na beira da estrada que está trazendo perigo, e a Prefeitura não
precisa de autorização de órgão ambiental para estar arrancando a mesma. O
vereador Helio Justino comentou que está disponível para realização do serviço,
relatou que já tem requerimento de sua autoria, enviado para o Sr. Ronaldo Leão,
neste sentido. Relatou que o trator está há três meses com o pneu estragado e não
tomam providências de arrumar. O vereador Francisco Ronivaldo perguntou se as
roçadeiras estão funcionando, respondido pelo vereador Helio Justino que sim,
relatando também que o trator do sindicato está no pátio. O Presidente declara que
está faltando é um pouco de empenho do chefe do setor mesmo. Comentou que a
responsabilidade para a manutenção das estradas tem que ser jogada em quem
realmente é, ou seja, no executivo, pois, da maneira que se encontra, está
colocando vidas em risco, pois, se ocorrer algum acidente e for confirmado que a
causa foi a falta de manutenção na estrada, que o município vai ser responsável,e
desde já esta Casa gostaria de deixar avisado a executivo. Disse que como

fiscalizadores estão avisando ao executivo. O vereador Denílson Augusto comentou
sobre resposta de ofício enviada à esta Casa, do Sargento Nairzo Dos Santos, sobre
a questão de necessitarem de Delegado. Solicitou seja feito um ofício do
Plenário solicitando seja enviado Delegado ao município. A sugestão foi
acatada, tendo sido reiterado ofício a secretaria de segurança pública do
Estado neste sentido. Em seguida o VEREADOR MÁRCIO DOMINGUES
ANDRADE comentou sobre as margens das estradas, afirmou que não e só a
estrada de acesso a empresa Morro Azul que precisa de limpeza (roçada), mas, sim
muitas outras, deu exemplo de estrada sentido mineração, explicou que o executivo
fez a limpeza até próximo a antiga cerâmica, afirmou que se tivessem usado o trator
conseguiriam limpar mais as margens. Disse que depois foi feita a limpeza em volta
das placas de sinalização, que o mato que está para trás não está deixando os
motoristas verem as placas, que por isso fala que tem que estar realizando a
limpeza das margens, e depois jogando produto para assim manter as estradas
limpas. Relatou a satisfação em ver os serviços de manutenção no asfalto em
algumas ruas da cidade, e afirmou que está ficando muito bom. Comentou que esse
recurso poderia ser recebido mais vezes, para estar usando. Questionado pelo
Presidente se já acabaram de fazer a manutenção nas ruas, respondido pelo
vereador Marcio Andrade que ainda não, que essa manutenção é um recurso que é
recebido a cada quatro anos, deu exemplo do ex Prefeito Altair Prado que em seu
mandato o Deputado Carlos Melles conseguiu este recurso, e no mandato da ex
Prefeita Neli Leão, o recurso foi enviado através do deputado Renato Andrade. Ao
final afirmou que o importante e que venha o recurso, independente de qual
deputado seja. Comentou sobre resposta de requerimento do executivo, de que iram
ver a possibilidade de comprar bolas. Tendo feito requerimento ao executivo
novamente, para estar comprando bolas e matérias esportivos. Os vereadores
Danilo Oliveira, Helio Justino e Welington Santos participam deste
requerimento. Disse concordar que tem que investir nas crianças, que estão
investindo, pois, o projeto está tirando as crianças das ruas, mas, afirma que não
podem esquecer dos outros cidadãos. Que está pedindo para comprar dez bolas
para futsal, futebol, e vôlei, e que vai custar menos de mil reais para o município. O
vereador Denílson Augusto comentou que de tanta emenda parlamentar recebida,
se o secretário de esportes tivesse adquirido tais bolas, talvez o município tivesse
recebido um caminhão de bolas. O vereador Marcio Andrade comentou a respeito
de requerimento que fez o qual o vereador Denílson participou, o qual diz que área
do esporte está parada, sendo respondido pelo executivo que o município está
participando de alguns campeonatos mas, só de futebol. O vereador afirmou que
não existem campeonatos para as outras categorias esportivas e questionou se o
município não irá incentivar as mesmas. Fez leitura da referida resposta que diz que
no município há projetos e participação em campeonatos de Futsal Sul Mineiro, com
as categorias sub onze, doze, treze, quinze e dezessete anos; e outros. O vereador
afirmou que é só futebol e que as outras áreas estão paradas. Após o vereador
Marcio Andrade reclamou do atendimento no novo consultório médico da Policlínica,
disse que já foi feito requerimento, que não mudaram o atendimento para a sala
anterior, que continuam atendendo na sala próxima da recepção a qual se encontra
com o vidro quebrado. Relatou que quem está do lado de fora escuta o que está
sendo dito no consultório, que a sala atual é onde era a antiga farmacinha, onde tem
uma janela aberta a qual se passar alguém no corredor, vê o que está fazendo
dentro da sala de atendimento. Relatou que a situação é vergonhosa. Fez
requerimento novamente ao executivo, para que seja feita mudança do
consultório médico voltando os atendimentos para a sala anterior. Requer
sejam tomadas tais providências para que a Câmara não venha tomar outras
atitudes, procurando órgãos maiores para estar resolvendo este pequeno
problema. Participa deste requerimento o Presidente da Câmara e os

vereadores Welinton Santos e Francisco Ronivaldo. O Presidente afirmou que
realmente e uma vergonha esta situação do atendimento na referida sala, pois, não
tem privacidade. O vereador Marcio disse também que os próprios funcionários da
Policlínica estão indignados com essa situação,pois, o executivo não toma
previdências. Disse que o executivo fala que não tem dinheiro para arrumar que
estão esperando verba, e declarou que é muito simples, basta voltar o atendimento
para o consultório anterior, pois, lá dá para atender com dignidade. Enfatizou que
até enviou ofício parabenizando porque ficou bom a questão do atendimento na
parte de cima do Hospital, mas, acreditava que seria feito com dignidade e não do
modo que estão fazendo. O Presidente comenta que devem gastar uns cinqüenta
tijolos para arrumar a sala, e assim resolver esse problema. O vereador Marcio disse
que tinha vontade de contratar um pedreiro, que com duas horas ou meio dia de
serviço estaria realizado. Após comentou sobre reunião com a advogada do
SINDISFOR, a qual ficou de verificar na Prefeitura a respeito dos servidores que são
aposentados por invalidez, e tem sua renumeração reduzida, mesmo tendo
incapacidade de trabalhar, redução esta que ocorre conforme o tempo de
contribuição. Deu exemplo do cidadão Claudinei Lopes o qual é motorista, não tem
condições de trabalhar, e recebe parte do que deveria ganhar por direito. O
Presidente pergunta então se esta aposentadoria foi compulsória, ou por tempo de
serviço. Enfatizou que na realidade o servidor tinha que receber integral. O vereador
Marcio Andrade disse que tem mais outras pessoas que estão nesta situação, e que
sabe que essa Câmara aprovou esta lei, e acredita que a mesma está pronta para
mudar a lei a qual está causando tanto desconforto aos aposentados. Enfatizou que
a pessoa perde a condição de trabalhar, aposenta por invalidez e é prejudicado por
isso. Disse que ninguém fica doente porque quer, que a advogada Duyane foi muito
educada, quando o vereador comentou sobre este assunto, a qual disse que iria ver
a melhor forma de resolver. Relatou que Advogada já teve uma reunião com o
Prefeito e com o procurador do município para tratar do assunto, e fez ofício
SINDISFOR solicitando informações de que modo esta situação se encontra,
se estão tomando providências. O Presidente comenta que nada mas justo que
esses funcionários recebessem o retroativo, e que acredita que isso é um
absurdo,pois, este tipo de aposentadoria não é por tempo de serviço, e sim por
invalidez, deu seu próprio exemplo, o qual foi aposentando por tempo de serviço
pela Policia Militar, porque quis. Dando continuidade o vereador Marcio Andrade fez
requerimento ao executivo para manutenção geral do Parquinho. Requer seja
dada atenção especial ao mesmo, para que as pessoas pudessem usar com
freqüência, para as famílias levarem as crianças. Sugere seja usado recurso
recebido para cobrir uma quadra, o qual poderia ser usado para fazer uma
manutenção geral na parte das piscinas. Comentou também sobre lei municipal,
que criou a OLIMPFORT para serem realizadas todo mês de janeiro. Disse que o
executivo respondeu requerimento dizendo que estão tomando as providências para
ser feito, mas, até agora não ficou sabendo de nada e não viu nada sendo feito para
execução do Projeto para janeiro de 2019. Tendo feito requerimento ao secretário
do esporte Ernane Dias, requerendo informações de como está o planejamento
para que a OLIMPFORT aconteça em janeiro. Em seguida comentou que
participou de uma reunião do IBGE, a qual contabiliza todas as produções do
agrícolas do município. Disse que foi muito bom, e que descobriu coisas que existem
no município que não sabia, que gostaria de estar repassando para os vereadores
sobre algumas plantações que existem dentro do município. Falou sobre o fato de as
pessoas não informarem o valor exato conforme precisa, pois, acham que podem ter
uma retaliação, e que pelo conhecimento que os vereadores tem do município,
alguns números são totalmente diferentes da realidade do município no que referese a plantação. Relatou que as vezes o povo prejudica a si próprio, pois, no futuro o
município poderá pleitear recurso através de projeto em algum órgão onde seja

necessário apresentar que o município vive disso, e se os números forem baixos,
não há como conseguir. O Presidente afirma que não consegue quase nada se os
números forem baixos. Na sequência o vereador Marcio Andrade fez ofício
parabenizando e desejando boa sorte ao Sr. Alex Souza, pela inauguração do
novo estabelecimento, restaurante Varanda II localizado no Parque de
Exposições. Oficializou também o Sr. Julio Cesar Mendes parabenizando -o
pela organização do encontro de cavaleiros ocorrido recentemente. Fez ofício
também ao Pastor Alexandre, parabenizando-o pelo Encontrão Jovem, evento
realizado recentemente. Solicitou fosse estendido os cumprimentos a todos os
organizadores. Sobre a prestação de contas disse que irá comentar no momento
oportuno.Em seguida O VEREADOR HÉLIO JUSTINO DOS SANTOS disse que
quanto a limpeza (roçada ) das margens, que o executivo não deixe o mato tomar
conta, pois, antes não tinham roçadeiras, e agora já tem. Em seguida O
VEREADOR GABRIEL LOURENÇO DE QUEIROZ, fez requerimento ao
executivo para que fosse feita a manutenção da Fortaleza/Jacuí, especialmente
no local conhecido como morro do bagaço. Requer seja feita a roçada das
margens, assim como, o cascalhamento da mesma. Relatou que estrada está
bem esburacada, e que a mesma é de grande valia nessa época de colheita de café.
Por sugestão do vereador Marcio Andrade acrescentou-se no requerimento pedido
para que o executivo não deixe que as entradas venham fechar, pois, estão
diminuindo, e assim perdendo a visibilidade e a terra que estão tirando o esgoto que
levem com maquina para ser retirada, pois as estradas estão fechando. Sugeriu
fosse verificado com o vereador Denílson Augusto sugestões sobre a melhor forma
de ser feito o serviço. Na sequência o vereador Gabriel Queiroz fez requerimento
ao executivo, para que seja feita comunicação junto aos órgãos responsáveis,
para que tomem providências em relação aos cachorros de rua que estão
atacando diversos cidadãos, em especial os animais que estão alojados
próximos a Praça do Rosário. Comentou que o cidadão Luerci está cobrando uma
providência quanto ao fato, em especial a uma cadela que fica na Praça do Rosário
que está atacando os pedestres. O vereador Reginaldo Marques disse essa cadela
corre atrás dos ciclistas e motoqueiros, e existem comentários que a mesma
pertence ao cidadão Luerci, o qual inclusive tem fotos desta cadela no quintal de sua
residência. Relatou que várias pessoas quiseram levar o animal embora, mas, o
mesmo não deixou. Que quando a cadela avança nas pessoas ele diz que não é
dele, e sim responsabilidade do município, e que o cidadão só procurou o vereador
Gabriel Lourenço, porque a cadela derrubou um ciclista e um motoqueiro na semana
anterior, inclusive a polícia foi chamada. O vereador Gabriel Lourenço disse que se
uma pessoa for pegar o animal, e o Sr. Luerci disser que a cadela é dele, a partir
deste momento ele fica responsável pelo animal.O Presidente disse que podem
pedir para procurarem o cidadão Luerci para estar verificando esta situação. Em
aparte o vereador Gabriel Lourenço perguntou ao vereador Marcio Andrade se
tinham arrumado a estrada na entrada do Val, respondido que ainda não esteve no
local para verificar, mas, que viu a máquina naquele local, e acredita que o serviço
foi feito. Dito pelo vereador Helio Justino que máquina foi até a propriedade do Sr.
Zé Maria. Após O VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO RODRIGUES, fez ofício
ao Sr. Ronaldo Leão, agradecendo pela construção do mata burro na
propriedade do Sr. Pedro Paulo, e os demais que foram construídos no Bairro.
Em relação ao senso agropecuário, disse que tentou participar desta reunião, mas,
não chegou a tempo. Que várias pessoas estão reclamando da área de saúde, pois
estão proibindo buscar os pacientes em casa, disse também que tem relatos sobre o
assunto, mas, não iria citar nomes. Quanto a questão dos atendimentos médicos
feitos no novo consultório, disse que os próprios Médicos estão constrangidos na
referida sala. O vereador Marcio Andrade disse que tem algumas informações sobre
esta questão de não poder buscar os pacientes em casa, que este corte é para

quem está indo no hospital para fazer apenas consultas, que não são graves, pois,
sendo paciente que não se encontra doente, e tendo condições de ir até o Hospital
não há necessidade de buscar. Esclarece ainda que tem várias pessoas que ligam
para buscar para ir consultar, as quais tem condições de ir a pé, e que são esses
casos que foram proibidos. Disse que também ficou sabendo que esta questão
estava dando muito problema, e que os servidores do Hospital falaram que era
para buscar, porque se não os vereadores iriam reclamar. Falou que de certa forma
se o município buscar quem não está passando mal, fica complicado. O vereador
Francisco Ronivaldo Rodrigues disse que devem fazer uma análise desta situação.
Que no Chapadão não podem reclamar, pois, quando necessário os moradores vem
de escolar para se consultar. Relatou também que sempre buscam seu sogro a qual
não tinha condições de andar e que precisa de acompanhante para ir ao Hospital do
Câncer. Esclareceu que não pode deixar de expor as reclamações que chegam até
ele como vereador, que realmente não tem como buscar todos que forem apenas
fazer consulta, e que conseguem ir ao Hospital. O vereador Marcio Andrade disse
que concorda com posicionamento do vereador, tem que expor as reclamações dos
cidadãos, mas, que existe situação que as vezes a pessoa tem carro em casa, o
marido não se encontra, e a pessoa liga no Hospital para buscar. O vereador
Francisco Ronivaldo disse que não pode reclamar, pois no Chapadão eles fazem o
possível para estar buscando. Quanto a realização de campeonatos no município
disse que nesse um ano em meio como vereador, participou de cinco campeonatos
em Paraíso, e no município de Fortaleza não teve nenhum. Disse que os
campeonatos ocorridos em Fortaleza foram através do Pesqueiros do Mamão e do
Tisgo, e se não fosse eles nem campeonato de futebol teria. Que quem toma frente
destes campeonatos sempre é o cidadão Norivaldo, que não quer agradar ninguém,
mas, está cobrando, pois são muitos que gostam de jogar bola, por isso o secretário
de esporte tinha que estar realizando campeonatos para o município, em qualquer
campo da cidade, lembrando que se tivessem os campeonatos, as pessoas não
estariam reclamando. Fez requerimento ao Vice-Prefeito a qual assumiu a
secretária de esporte, para estar vendo a possibilidade de organizar
campeonatos no município, e que não seja só futebol mas sim, em outras
áreas também, como futsal e várias outras. Participam deste requerimento o
Presidente e os vereadores Marcio Andrade e Welington Santos. O vereador
Marcio Andrade comentou que se aqui não der a quantidade de atletas e a
categoria de time, que chame visitantes, pois, irá trazer benefícios para o município.
Com relação ao problema da água no Bairro Chapadão o vereador Francisco
Ronivaldo fez requerimento para executivo, para saber qual providência foi
tomada quanto a questão. O Presidente da Câmara e o vereador Welington
Santos participam deste requerimento. O vereador Francisco Ronivaldo se
lembrou que o executivo pediu uma semana para dar solução ao fato. Enfatizou que
o executivo não deu nenhuma resposta ainda. O Presidente pergunta se o prefeito
esteve na reunião que o vereador solicitou no bairro Chapadão, respondido pelo
vereador que ate o dia anterior não. Após o vereador Francisco Ronivaldo fez
requerimento ao executivo, para que seja disponibilizada máquina retro
escavadeira para alguns moradores que Bairro Chapadão que precisam de
algumas horas deste serviços, e informaram que irão disponibilizar óleo para a
realização dos mesmos. O vereador disse que , não só para o Chapadão mas para
todos os bairros que precisem. O vereador Welington Santos sugeriu constasse
no requerimento fosse realizada a limpeza dos mata burro que precisa muito.
O vereador Francisco Ronivaldo comentou que o mata burro encostado na guarita,
no entroncamento de acesso a sua residência, está com problemas, necessita ser
trocado, pois, já aconteceram três acidentes, explicou ainda que os ferros do meio
perdeu os parafusos e o mata burro abriu, disse ter indo com seu filho e
desentortado todos os ferros, mas, mesmo assim ficou uma distância grande, e que

quando os carros passam os ferros caem para dentro, tendo sido feito
requerimento deste vereadores e dos colegas Reginaldo Marques e Welington
Santos ao Sr.Ronaldo Leão para que seja feita manutenção deste mata burro,
que o meio do mesmo seja fechado, ou que usem mata burro que se localiza
perto da propriedade da cidadã Inês do Chapadão, o qual é grande e se
encontra entupido. Entupimento este feito possivelmente pela Prefeitura de
Paraíso, pois, há informações de que os vizinhos pediram para estar
entupindo. Dito pelo vereador Welington dos Reis que devido a enxurrada que
desce o mata burro ficou entupindo, e a máquina terminou de entupir. No uso da
palavra O VEREADOR DANILO JUNIOR DE OLIVEIRA agradeceu as respostas
dos requerimentos nº 72 e nº79, disse que obteve informações que a unidade do
cartório eleitoral da cidade de Jacuí atendeu mais de sessenta pessoas da
comunidade, a qual o transporte foi cedido na sexta e no sábado, relatou que o
prazo para estar tirando o titulo de eleitor, fazer as transferências, se encerra no dia
09/05/2018. Comentou sobre a resposta do comandante do município, parabenizou
pelo trabalho realizado pela PM da cidade, e enfatizou que os vereadores estão
fazendo todos os esforços para conseguir um Delegado para o município. Falou
também sobre a resposta do requerimento nº 72, tendo sido informado pelo Prefeito
que necessita de fundos para executar a solicitação e instalar o aquecedor em umas
das piscinas do Clube Municipal. Disse que talvez com a licitação, o recurso que
está vindo para o Poliesportivo pode então ficar remanescente de saldo conforme
ficou na aquisição do trator que também foi emenda parlamentar, e que caso sobre
este saldo, que o Prefeito possa estar utilizando para fazer esta adequação, tendo
em vista vários moradores que necessitam desse trabalho de hidroginástica. Fez a
leitura do projeto de lei nº 3 08/12/17, comentou que o projeto não se encontra nesta
casa deis de sexta-feira, pois, foi retirado. Dito pelo Presidente que do contrário
colocaria o mesmo em votação. O vereador Danilo Oliveira comenta e faz a leitura
do projeto nº 9, e diz que o mesmo carece de uma audiência publica a qual no
momento oportuno será agendada. Disse também que está analisando a prestação
de contas exercício 2015, e assim que os vereadores forem convocados, irá fazer
sua consideração. Não havendo mais assuntos para o grande expediente, passouse 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 quadragésima quarta reunião ordinária da
segunda sessão legislativa ordinária da décima quarta legislatura, a realiza-se no dia
quatorze de maio de 2018, ás 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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