
ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 06 DE NOVEMBRO 
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 Junior de Oliveira (PMDB), Denilson Augusto do 
Nascimento (PDT), Evair Messias Pereira (PSC), Francisco Ronivaldo Rodrigues(PSL), 
Gabriel Lourenço de Queiroz (PMDB), Helio Justino dos Santos (PR), 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 abre o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leituras de 
Requerimentos: De autoria do Presidente da Câmara: nº 280/17 ao executivo que requer 
seja revista a decisão do impedimento de emissão de nota fiscal avulsa; nº 281 ao executivo 
que solicita cópia da relação dos classificados no Processo Seletivo Simplificado nº02/2017 
que visa satisfazer necessidade temporária de excepcional interesse público para suprir 
demanda do município. De autoria do vereador Reginaldo Marques dos Santos: nº 
282/17 ao executivo requerendo seja feita manutenção de concreto em passarela da ponte 
localizada na Rua São Benedito; nº  283/17 com participação do Presidente da Câmara e 
dos vereadores Helio Justino dos Santos e Welington dos Reis dos Santos, ao 
executivo requerendo a instalação de internet gratuita na Praça do Rosário. O Presidente 
informa que estão sobre as mesas os seguintes convites: 1 – Da Diocese de Guaxupé 
para o Encontro Fé e Política, no dia 24/11 das 08:30 às 12:30 horas no centro de eventos 
em Juruaia-MG; 2- Da AMEG para Assembléia Geral Ordinária no dia 10/11 na Câmara 
Municipal de Carmo do Rio Claro a partir das 10:00 horas; 3 – Da Escola do Legislativo de 
Varginha para a palestra Estado, Desigualdades e Políticas Públicas no dia 09/11 às 19:15 
horas na Câmara de Varginha. Após o Presidente relatou que apesar de não achar o 
método correto, foi comunicado via telefone, pelo Diretor Geral da Votorantim Metais, Sr. 
Fernando Braghinni, sobre a alteração do nome da empresa Votorantim Metais, a qual não 
existirá mais, e passará a ser chamada de "Nexa", a partir de uma formalização de um 
grupo do Peru, e funcionará como uma empresa de capital aberto. Enfatizou que foi bom o 
gerente geral ter trazido a informação, mas, não custaria nada terem se reunido com este 
Presidente e com os vereadores para discutirem sobre o assunto. Na sequência comunica 
que fez novamente contato com o prefeito para falar a respeito do projeto de lei em trâmite 
referente a regulamentação do clube municipal. Em resposta foi informado que devido ao 
feriado não possível fazer as alterações, porém, o prefeito garantiu que ainda nesta semana 
as mesmas serão feitas. Em seguida comentou que a Câmara recebeu algumas solicitações 
da Promotoria de Justiça questionando quais as prestações de contas do município já foram 
aprovadas referentes ao mandato de 2013/2016. Esclareceu que irão informar que foram 
aprovadas as dos anos de 2013 e 2014 e que de 2015 e 2016 ainda não foram enviadas à 
Câmara pelo Tribunal de Contas. Disse que a Promotoria questionou também sobre a 
prestação de contas de 2013, e sobre leis que foram aprovadas por esta Casa relacionadas 
a cessão de terrenos a particulares. Enfatizado pelo Presidente que isso ocorreu, e 
posteriormente foi revogado e autorizado fosse feito através de licitação conforme manda a 
lei. E estas informações também serão repassadas à Promotoria. Continuando o pequeno 
expediente o Presidente informou que o Sr. Diego Nóbrega servidor público lotado no 
almoxarifado municipal, esteve nesta Casa e fez pedido de providências aos vereadores, 
pois, já procurou a chefe do administrativo e até o momento o problema não foi resolvido. 
De acordo com o Sr. Diego, há dois meses foram retiradas as telhas do cômodo onde 
funcionava a fisioterapia e em razão disso o almoxarifado encontra-se sem energia elétrica, 
além de haver fiações expostas, e por isso, está sem condições de trabalhar. Disse que as 



referidas telhas foram retiradas sem ao menos terem adquirido os materiais necessários 
para a reforma, e que além destas questões, foi realizado também o projeto das castrações 
dos cães vadios e que apesar de achar que o projeto seja bom, chegou para trabalhar nesta 
data e encontrou o local com muita sujeira e excesso de pêlos, ou seja, usaram o local, 
porém não fizeram a higienização. Tendo o Presidente sugerido fosse expedido 
requerimento do Plenário ao executivo requerendo sejam tomadas providências para 
que seja restabelecida energia elétrica no almoxarifado municipal. Seja sanado o 
problema da fiação que se encontra exposta, e ainda, sejam adquiridos os materiais 
necessários para início das obras da sala de fisioterapia. A sugestão foi acatada. Após 
o Presidente informou que já se reuniu por duas vezes com o prefeito para discutirem a 
possibilidade de ser feita aração aos produtores rurais do município, tendo o mesmo  dito 
que não irá fazer este serviço. O Presidente disse que gostaria de informar os colegas sobre 
o fato, que inclusive o vereador Gabriel Queiroz também falou com o prefeito sobre o 
assunto. Continuando o Presidente comunicou que foi feita manutenção no telhado da 
Câmara, foi necessária a retirada de todas as telhas, foram levantadas todas as laterais do 
prédio e trocadas todas as calhas e foi retirada calha externa que estava na divisa de 
terreno conforme solicitação do proprietário. Disse que o intuito desta manutenção é de 
tentar resolver os vazamentos que ocorriam em época de chuvas. Esclareceu que após a 
reforma e com a vinda das chuvas verificou-se vazamento próximo do balcão, porém, a 
empresa foi novamente chamada e o problema resolvido. Esclareceu que foi necessário 
serviço de pedreiro para esta questão e também tiveram que ser trocadas algumas telhas 
dos banheiros e do escritório. Em seguida informou que a Câmara foi emprestada ao 
Sindicato Rural e EMATER para reunião, em que foram doados através de cadastramento 
dos produtores, vinte sacos de milho de planta aos produtores. Que na reunião estiveram 
presentes quase sessenta produtores rurais e que é muito interessante a união da classe, 
inclusive a reunião contou com a presença do prefeito e de alguns vereadores. Relatou que 
em seu pronunciamento falou em nome da Câmara dizendo que a mesma é parceira em 
tudo aquilo que é em benefício da população. Ao final o Presidente informa que foram 
distribuídas cópias de respostas de ofícios e requerimentos. Iniciado o GRANDE 
EXPEDIENTE, o Presidente fez requerimento ao executivo requerendo seja verificada 
a possibilidade de ser melhorada a iluminação pública ao lado da Igreja Nossa 
Senhora Aparecida especificamente em frente o bar do Sr. Edilon e a residência do Sr. 
Marão, tendo em vista, reivindicação dos moradores próximos, visto o local estar 
muito escuro. Após foi feito ofício do Presidente com participação dos vereadores 
Evair Pereira, Danilo Oliveira, Helio Justino e Gabriel Queiroz ao presidente do 
Sindicato Rural, parabenizando-o pela realização de reunião. Felicitando a nova 
diretoria nesta nova empreitada. No mesmo sentido foi feito ofício ao Sr. Sandro 
responsável pela EMATER por ter conseguido o milho que foi doado aos produtores 
rurais do município. Em seguida o vereador Evair Messias Pereira questionou se esta 
nova empresa é do grupo Votorantim, respondido pelo Presidente que não, que são 
empresas que se juntam para vender ações e que por enquanto ainda não há informações 
de melhorias ao município e que foi dito pelo gerente geral que com esta alteração poderão 
ser abertos novos caminhos, porém, nada certo ainda. Por sugestão do Presidente foram 
feitos os seguintes ofícios do Plenário: 1 - Ao Sr. Aroldo Aguiar, ao prefeito e aos 
cidadãos Reis Pimenta de Queiroz e Osmar Reis de Souza, parabenizando-os pela 
organização e apresentação dos ternos de congos, durante a festa de outubro; 2 - Aos 
casais Marcos e Gislane, Deosmar e Ana que foram os festeiros responsáveis pela 
festa de outubro, parabenizando pela realização da mesma, estendendo os 
cumprimentos a todos que contribuíram para o êxito das festividades; 3 - Aos 
organizadores da cavalhada, parabenizando-os pelo sucesso na realização deste 
evento, a qual foi muito boa.  Após foi feito ofício do vereador Evair Pereira com a 
participação do Presidente e dos vereadores Denilson Nascimento e Francisco 



Ronivaldo ao executivo parabenizando-o pela realização do "Projeto de castrações de 
cães vadios", estendendo os cumprimentos a toda equipe envolvida no referido 
projeto. Enfatizado pelo vereador Evair Pereira que apesar do incidente relatado pelo 
servidor Diego Nóbrega, a iniciativa foi muito boa e teve a intenção de diminuir o aumento 
do número de cães nas ruas da cidade. Comentou que em oportuno, a prefeitura possa 
estar fazendo por mais vezes este serviço. Na sequência foi feito requerimento do 
vereador Evair Pereira a Diretora do Departamento de Saúde requerendo a relação de 
servidores que faz jus ao recebimento do PMAC, bem como, informações de que 
maneira é feita a distribuição do percentual a cada servidor. Esclarecido pelo Presidente 
que nesta Casa há lei municipal que dispõe sobre o percentual citado pelo colega Evair, 
porém, é discriminado por cargo, tendo o referido vereador informado que irá manter o 
requerimento porque gostaria de obter dados mais recentes porque segundo informações 
este recebimento teria que ser de forma igualitária para todos os servidores que tem direito. 
Dando continuidade o vereador Evair Pereira fez ofício ao Deputado Cássio Soares em 
agradecimento pelo envio de equipamentos da academia ao ar livre, a qual foi 
instalada no Bairro Chapadão. Participa deste ofício o vereador Francisco Ronivaldo. 
Quanto ao fato de não serem feitas arações aos produtores rurais, salientou que no 
mandato passado, em alguns anos, este serviço também não foi feito, devido a questão do 
recurso do município. Lamentou a questão atual, visto que foi feito trato com o prefeito no 
início do ano quando da aprovação de diversos projetos de leis, os quais trouxeram 
aumento para a folha de pagamento e outros aumentos também, momento em que o 
prefeito no plenarinho da Câmara tranquilizou os vereadores dizendo que a situação estava 
tranquila.O vereador disse entender que o produtor rural não pode pagar por isso, pois, esta 
é uma classe das que mais precisam de ajuda do município, visto que se esta categoria for 
somar todos os gastos de colheita, fica inviável o plantio. Solicitou que o prefeito reveja esta 
situação e coloque os tratores e equipamentos da prefeitura para trabalhar, atendendo 
realmente os pequenos produtores do município que são os que realmente necessitam. 
Após o vereador Evair Pereira fez ofício em agradecimento ao Cabo Jackson Bugatti, o 
qual após permuta com Sargento Paulo Henrique Custódio, de São Sebastião do 
Paraíso, passou a pertencer a polícia rodoviária federal e ocupando seu lugar na 
polícia militar de Fortaleza ficou o referido Sargento.  Agradeceu ao Cabo Jackson 
pelos bons serviços prestados ao município de Fortaleza, pois, é pessoa de grande 
responsabilidade, houve pouquíssimas reclamações referentes ao mesmo. Felicitou 
ao cabo na nova empreitada desejando-lhe sucesso. Foi feito também ofício ao novo 
Sargento desejando boas vindas ao município e boa sorte no desempenho de suas 
funções. Que o mesmo possa desenvolver um bom trabalho e conte com o apoio 
deste vereador que estará a disposição. Após acordo os ofícios foram expedidos em 
nome do Plenário. Em seguida o vereador Evair Messias Pereira comentou sobre 
postagem em rede social feita pelo cidadão Vandeir Marques, sobre vagas de 
estacionamento exclusivas a deficientes físicos. Fez requerimento ao executivo 
requerendo seja feita avaliação e sejam implantadas vagas de estacionamento para 
deficientes físicos, próximo a barraca de festas central, em especial perto da cozinha 
da referida barraca, assim como, nos demais locais de maior movimento/aglomeração 
da cidade. Participa deste requerimento o Presidente da Câmara. Enfatizado pelo 
vereador Evair que em dias de festas as ruas próximas a barraca são fechadas e as 
calçadas são alugadas aos barraqueiros dificultando a chegada de cidadãos que tenham 
deficiência. Após o vereador Denilson Nascimento disse que não poderia deixar de 
parabenizar o prefeito pelo trabalho de castração dos cães, visto que esta era uma 
solicitação desta Casa desde as primeiras reuniões, tendo sido atendidos. Relatou que este 
serviço foi de grande importância pois irá inibir a procriação de cães. Parabenizou também 
todos os envolvidos no projeto. Sobre o Cabo Jackson, disse ser um policial exemplar que 
deixou somente boas lembranças, visto que pouco se ouviu falar ou reclamar deste militar. 



Quanto ao requerimento do Presidente sobre nota fiscal avulsa, disse que poderiam se 
reunir e tentar conversar com o prefeito. Respondido pelo Presidente que o que o mesmo 
acha mais triste é que foi feito levantamento e verificou-se que de onze cidades da região, 
apenas uma não faz o serviço, e o pior é que o próprio prefeito, a época vereador fez 
requerimento no  mandato anterior solicitando fosse feito o referido serviço. O Presidente 
informou que falou novamente com o prefeito e que iria expedir requerimento, tendo o 
mesmo respondido que iria conversar com o chefe do setor de tributos Sr. Balduíno e que 
tentaria fazer esta alteração, mas, para o Presidente o complicado é que o prefeito está 
cedendo as vontades do Sr. Balduíno. O vereador Denilson Nascimento disse que não tem 
como manter esta situação como está, porque todos os municípios tiram este tipo de nota. 
Informado pelo Presidente que alguns municípios estabelecem limite de quantidade de nota 
e se passar disso o cidadão deverá formalizar e que isso poderia ser usado em Fortaleza 
também. Tendo o vereador Denilson dito que se após requerimento a questão não for 
resolvida deverão se reunir com o prefeito e o Sr. Balduíno para mostrar que neste ponto o 
mesmo está errado. Sobre as arações o vereador Denilson Nascimento disse que já está 
passando da hora, mas, poderiam conversar com o prefeito para que o mesmo se organize 
visando atender os produtores rurais na época da safrinha e silagem. Sugerido pelo 
Presidente que agendassem reunião para tratar do assunto pessoalmente. Enfatizado pelo 
vereador Denilson que houve comentários de que a patrulha agrícola seria repassada ao 
Sindicato Rural e de repente conseguiriam se organizar de forma a atender o povo. 
Respondido pelo Presidente que o Sindicato não quis receber devido ao deterioramento que 
estão as grades e demais equipamentos. Disse que está para chegar novo trator e 
ensiladeira e que há acordo para que isso seja repassado ao Sindicato. Tendo o vereador 
Denilson Nascimento dito que esta é uma forma de fortalecer o Sindicato e de fazer com 
que os produtores se unam. Respondendo a questionamento do vereador Danilo Oliveira, o 
Presidente informou que as grades existentes necessitam de manutenção e que o trator azul 
está com problema hidráulico sério e por isso o Sindicato atualmente não possui recursos 
para pegar estes itens e consertar os mesmos. Dito pelo vereador Denilson que devem 
estudar para que o produtor não fique no prejuízo, pois, o município tem trator e 
equipamentos além de o programa de aração ser antigo e por funcionar bem não devem 
deixar acabar. Antes de encerrar o vereador Denilson Nascimento fez requerimento ao 
executivo para que verifiquem a possibilidade de o veterinário do município continuar 
executando as castrações de cães no decorrer deste mandato, ao menos uma vez ao 
mês. E por sugestão do Presidente da Câmara que participa deste requerimento, 
requer caso não seja possível o veterinário fazer este serviço, sejam enviadas à esta 
Casa as justificativas dos motivos que impossibilitam o trabalho. Também participa 
deste requerimento o vereador Reginaldo Marques dos Santos. Enfatizado pelo 
vereador Denilson Nascimento que pelo fato de o município possuir médico veterinário que 
pode fazer o serviço, irão economizar pois, não há necessidade de contratar profissional 
para as referidas castrações. Após o vereador Helio Justino dos Santos disse que quanto 
a fala do Presidente sobre problema do trator azul, este vereador não entende, porque este 
veículo está trabalhando com a roçadeira. Dito pelo Presidente que alguns chefes desta 
área dizem que o problema do referido trator é hidráulico. Que o vereador Helio está 
repassando excelente informação, pois, trabalha com o veículo. Respondido pelo vereador 
Helio Justino que trabalha com este trator e que o problema que o mesmo tem é o freio. Em 
seguida o vereador Reginaldo Marques dos Santos se lembrou que foi aprovado nesta 
Casa, projeto de lei de criação de conselho para tombamento histórico e fez requerimento 
ao executivo para que se esta questão estiver organizada inclusive já houver diretoria, 
que seja dada prioridade e viabilize primeiramente o tombamento histórico da Igreja 
Nossa Senhora Aparecida, visto clamor da população, pois, a maioria dos pecuaristas 
que fazem doações são para esta igreja, a qual ultimamente não está sendo realizada 
festa. O vereador informou que sempre que possível esclarece à população de que aquela 



igreja pertence a diocese de Guaxupé e que não tem como a prefeitura municipal fazer 
reformas e adequações para realização de festas, mas, a partir do momento que fizer o 
tombamento histórico, passa a ser municipal e a responsabilidade será da prefeitura. Sobre 
as castrações realizadas, disse que o veterinário voluntário que fez o serviço, é o tipo de 
pessoa que escolheu sua profissão por acaso, mas sim, porque ama a mesma. Disse que 
em evento ocorrido em Nova Resende presenciou o referido profissional medicar cão de rua 
daquela cidade, o qual estava machucado, neste momento o vereador entendeu que o 
profissional em questão, não tem sua profissão apenas como um trabalho e obrigação, o 
que é observado no profissional de Fortaleza. Enfatizou ser testemunha de  vários serviços 
que o veterinário do município poderia ter executado, mas que, quem fez foi o Sr. Agnaldo 
Pimenta e o Sr. José Valério, com o intuito de dar assistência aos produtores que no caso 
seria função do veterinário. Relatou que deve haver no contrato deste profissional alguma 
cláusula que diz que se não estiver exercendo corretamente suas funções, estará passivo 
de julgamento. O vereador Denilson Nascimento disse até concordar com o colega 
Reginaldo, porém, se o profissional do município não faz o serviço por amor, faz pelo mérito 
de receber seu salário, por obrigação. Disse ainda que devem verificar as atribuições do 
cargo de veterinário para verificarem a situação. Após discussões, o vereador Reginaldo 
Marques questionou de que forma é o recebimento do salário do médico veterinário, 
respondido que o mesmo recebe mensalmente e existe carga horária a ser cumprida. Dito 
pelo vereador Reginaldo que é difícil o dia que encontra o profissional. Em seguida o 
vereador Gabriel Lourenço de Queiroz parabenizou o prefeito pelos trabalhos realizados 
no município. Sobre a aração disse que procurou o prefeito e que é lamentável o fato de o 
serviço não ser feito, pois, de acordo com o prefeito não há condições para isso. Sugeriu 
agendassem reunião para desenvolverem planejamento para a execução deste serviço na 
safrinha, assim como, as silagens. Que o executivo faça prevenção e manutenção de 
equipamentos, visando atender os produtores rurais, os quais para as arações ficaram sem 
apoio. Tendo sido feito requerimento de autoria do vereador Gabriel Queiroz com a 
participação dos demais vereadores ao executivo para que verifique a possibilidade 
de ser feito planejamento para que os equipamentos da prefeitura estejam em 
condições de atender os produtores rurais à época da safrinha e das silagens. Dando 
continuidade o vereador Gabriel Queiroz parabenizou o Sr. Agnaldo Pimenta pelo interesse 
em incentivar o Sindicato Rural. Parabenizou também os produtores rurais que atenderam a 
solicitação e estiveram presentes na reunião. Disse que o Sindicato é um órgão fundamental 
no município e pediu a Deus que tudo dê certo e que o município possa ter inclusive eventos 
realizados pelo referido Sindicato. Após o vereador Welington dos Reis dos Santos fez 
requerimento ao executivo para a contratação de empresa que faça serviços de 
máquinas e equipamentos agrícolas, visando atender os pequenos produtores, tendo 
em vista, os maquinários da prefeitura estarem com problemas e não terem condições 
de fazer as arações. Participam deste requerimento os vereadores Danilo Oliveira e 
Evair Pereira. Em seguida o vereador Danilo Junior de Oliveira iniciou sua fala 
agradecendo a oportunidade participar nesta data no período da tarde, juntamente com o 
vereador Reginaldo Marques, da audiência pública em defesa do SUAS (Sistema Único de 
Assistência Social), ocorrida na Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, onde foi 
debatido sobre o financiamento público do sistema único de assistência social. Disse 
acreditar que os vereadores devem se mobilizar e solicitar o apoio dos deputados federais 
representantes de Fortaleza para que possam defender o financiamento do SUAS. 
Comentou que o Orçamento da União estar prestes a ser votado assim como o do município 
de Fortaleza, e que é muito importante a mobilização porque a proposta que está no 
Congresso Nacional, é de cortes e infelizmente corte grande na área de assistência social. 
Sugeriu que os deputados possam montar uma "frente mineira de defesa do SUAS" e 
informou que o Deputado Estadual Emidinho Madeira estava também presente na 
audiência, tendo sugerido que montassem frente parlamentar e mobilizasse as bases 



porque os deputados são os representantes do povo. Pediu a palavra o vereador Denilson 
Nascimento para dizer que os deputados deveriam se mobilizar nesta questão assim como 
ocorreu em defesa do presidente da república, pois, desta forma melhorariam o orçamento. 
Dito pelo Presidente que o mais triste é que todos sabem que numa campanha eleitoral não 
pode ser usada compra de votos ou benefícios para serem eleitos, mas, os deputados 
podem liberar emendas parlamentares de valores altíssimos para obter votos, o que para o 
vereador é uma vergonha para o país. Continuando o vereador Danilo Oliveira solicitou que 
os demais vereadores se mobilizem nesta questão. Tendo o Presidente sugerido fossem 
expedidos ofícios do Plenário à todos os deputados que tiveram representatividade 
no município solicitando apoio nesta questão do SUAS. A sugestão foi aceita. Após o 
vereador Danilo Oliveira solicitou que os colegas vereadores participem do encontro de fé e 
política que ocorrerá em Juruaia. Disse que este encontro não é de religião e que o povo 
precisa muito na política de pessoas de boa fé, que visem o bem comum. Informou ser 
católico praticante, mas, independente de religião, gostaria que os vereadores se 
esforçassem para tal participação, pois, a intenção é discutir políticas públicas visando o 
bem estar da população. Prestou esclarecimentos sobre a população estimada da Diocese 
de Guaxupé e reiterou o convite. Em seguida agradeceu as servidoras da Câmara, visto 
levantamento realizado referente a planilha de dados sobre a suplementação do Orçamento. 
Relatou que solicitou dados dos últimos dez anos, porém, obteve informações dos últimos 
doze anos. Chamou a atenção dos vereadores para o absurdo ocorrido em 2005 em que foi 
solicitado percentual de 80%, tendo sido concedido apenas 6%. Disse que teve a 
oportunidade de trabalhar na prefeitura nesta época e viu a dificuldade que a administração 
teve para trabalhar neste ano, e por isso, deixou cópia do referido levantamento sobre a 
mesa de cada vereador e gostaria que os mesmos analisassem estes percentuais com 
carinho atentando para a necessidade de não engessarem tanto o orçamento fazendo com 
que o prefeito e sua equipe tenham dificuldades de executar seus trabalhos. Detalhou os 
números dos anos posteriores a 2005, os quais foram aumentando e desta forma 
possibilitou que o executivo realizasse os programas e metas de governo. Citou que na 
Casa há três projetos em trâmite e que entre eles está o de nº 35 que regulamenta a 
utilização do clube municipal. Que o Presidente falou com o prefeito sobre algumas 
alterações a serem feitas, o qual informou que serão feitas as mudanças e encaminhadas à 
Câmara para que possam votar e contribuir para o progresso da comunidade. No uso da 
palavra o vereador Helio Justino agradeceu ao colega Danilo pelo convite, e disse que em 
alguns eventos não há como participar devido ao seu horário de trabalho, e para o mesmo é 
difícil pedir para sair sempre. Respondido pelo vereador Danilo que o mesmo acredita que 
se o colega Helio solicitar ao prefeito, o mesmo irá autorizar a ida do vereador ao evento. 
Antes de encerrar o vereador Danilo Oliveira fez leitura sobre a mudança de nome da 
Votorantim Metais, esclarecendo a todos o que significa a "Nexa". Tendo o vereador Evair 
Pereira sugerido que os assessores jurídicos da Câmara e prefeitura façam levantamento, 
pois, pode ser que tenha havido venda da empresa e em caso afirmativo, para o município 
esta venda é bilionária e irá receber dois por cento do valor. Discutiram sobre a fusão feita 
que transformou a empresa em Votorantim Zinco, tendo sido informado que a época o 
município não recebeu esta porcentagem porque a documentação da empresa foi feita de 
forma que caracteriza fusão e não venda. No uso da palavra o vereador Reginaldo Marques 
disse ter contato com pessoas de dentro da empresa os quais informaram que não foi feita 
fusão, e sim que esta empresa comprou setenta por cento das ações, passando a ser 
majoritária. Ao final o Presidente disse que irá falar com o prefeito sobre o assunto, 
esclarecer dúvidas e solicitar que o assessor jurídico do município avalie. Dito pelo vereador 
Denilson que conforme lido pelo colega Danilo, tudo indica que a empresa do Peru comprou 
parte da Votorantim. Esclarecido pelo Presidente que em mercado aberto são vendidas 
ações. Após o vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues relatou ter sido procurado pelos 
moradores do Residencial Sítio Rotatória, os quais informaram que no período de chuvas 



está difícil o tráfego devido ao barro nas ruas que não são asfaltadas. Disse que 
questionaram os motivos de não terem feito este serviço ainda, tendo o vereador informado 
que já houve esta discussão na Câmara, porém, não depende somente dos vereadores e 
pode ser que o prefeito também esteja encontrando dificuldades. Tendo sido feito 
requerimento do vereador Francisco Ronivaldo com participação do Presidente da 
Câmara e dos vereadores Evair Pereira e Danilo Oliveira ao executivo requerendo seja 
verificada a possibilidade de asfaltar as ruas do Residencial Sítio Rotatória, e até que 
este serviço não seja feito, requer seja adquirida brita na cidade de Itaú de Minas, para 
cascalhar as referidas ruas. Lembrando que a sugestão de uso desta brita se dá tendo 
em vista o baixo custo da mesma, a qual irá amenizar o problema dos moradores do 
referido Residencial até o asfaltamento. Sobre as castrações, disse que após esta 
realização, seria ideal o prefeito conseguir novamente, pois, até para quem reside na zona 
rural, se for avisado com antecedência, há interesse em participar. Após fez ofício ao 
executivo agradecendo a instalação de equipamentos de academia ao ar livre no 
Bairro Chapadão. Relatou que tentou falar com o prefeito, mas não foi possível porque o 
mesmo está viajando, mas queria falar em relação ao portão de entrada da academia, o 
qual fica trancado. Disse que no Bairro apenas duas ou três pessoas tem acesso a chave do 
referido portão, com isso, este vereador foi procurado por moradores do bairro que 
questionaram se o uso da academia seria restrito. Tendo o vereador dito que o portão da 
quadra encontra-se apenas amarrado e este portão também dá acesso a academia, então, 
que poderiam fazer este caminho, mas, como se trata de pessoas sistemáticas, disseram 
que não fariam isto, pois, poderiam dizer que estariam invadindo a academia. Informou que 
apesar de não falar com o prefeito conseguiu falar com os servidores Renan e Juliana, os 
quais o receberam muito bem e ficaram de falar com o prefeito sobre o assunto os quais 
acham que existe a possibilidade de deixar o portão aberto, pois, esta é a intenção do 
programa. Continuando o vereador Francisco Ronivaldo disse que quando vem para 
Fortaleza participar de festas e eventos, analisa o fato e por isso gostaria de fazer 
requerimento ao executivo para requerer seja verificada a possibilidade de impedir 
trecho da Praça do Rosário, o qual dá acesso à Rua Oito de Setembro, e tem maior 
movimento em dias festivos e finais de semana em razão de trazer maior comodidade 
e tranqüilidade aos participantes de eventos que ocorrem naquele local, pois, 
havendo o impedimento não haverá tráfego de veículos e os cidadãos/crianças 
poderão circular sem maiores preocupações. Respondido pelo Presidente que o mesmo 
entende que o prefeito não precisa de autorização de nenhum órgão para este impedimento, 
que esta ação pode partir diretamente do executivo. No uso da palavra o vereador 
Reginaldo Marques disse que este impedimento poderá causar problemas, pois, irá impedir 
somente um lado da praça e os comerciantes do lado oposto poderão se sentir 
prejudicados, irão solicitar o impedimento do outro lada da Rua e o trânsito da cidade irá 
parar. O vereador Evair Pereira disse que se este impedimento ocorrer em situação 
esporádica não há problemas, mas, em todos os fins de semana, irá beneficiar apenas uma 
parte dos comerciantes. O vereador Francisco Ronivaldo optou por manter o 
requerimento. 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. Antes de encerrar a reunião, o vereador Evair Pereira como 
membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sugeriu fosse feito 
requerimento solicitando a presença nesta Casa, dos técnicos da prefeitura responsáveis 
pela elaboração do orçamento, visando explanar e esclarecer dúvidas dos vereadores. O 
Presidente concordou, porém, solicitou que a reunião com a referida equipe não ocorresse 
durante a sessão ordinária da Câmara, visando mais tempo para debater melhor o assunto. 
Relatou que a programação é de votar o PPA-2018/2021 no dia 20/11, ou seja, na última 
reunião do mês de novembro. Solicitou que a reunião com a equipe da prefeitura fosse 
realizada antes desta votação. Após acordo, decidiu-se por fazer contato telefônico junto ao 



executivo no sentido de agendar a reunião citada com a equipe técnica que elaborou o 
orçamento e se possível com a presença de representante da ADPM. Em aparte o vereador 
Denilson Nascimento questionou os motivos de a prefeitura não poder asfaltar as ruas do 
Residencial Sítio Rotatória. Esclarecido pelo Presidente que o local já é reconhecido como 
área urbana, e o IPTU também já é cobrado e por isso sugeriu no requerimento do colega 
Francisco Ronivaldo, que verifiquem a possibilidade de asfaltar o local. Dito pelo vereador 
Francisco Ronivaldo que é esta sua intenção. Enfatizado pelo Presidente que naquele 
Residencial existe problema, pois, apesar de ser área urbana, o proprietário que tem 
escritura do local deve solicitar junto ao INCRA para retirar a área deste órgão, e por haver 
ações judiciais e outros problemas, fica mais difícil de fazer o desmembramento, mas, a 
partir do momento que houver documento que a referida área foi retirada do INCRA, tendo 
lei que a classifica com área urbana, existe possibilidade de ser feita escritura individual. 
Dito pelo vereador Denilson Nascimento que se este problema já tivesse resolvido este seria 
o momento ideal de conseguir o asfalto para o local. Não havendo nada mais a tratar, o 
Presidente convoca para a vigésima nona reunião ordinária da segunda sessão legislativa 
ordinária da décima quarta legislatura às 19:00 horas, no dia 13 de novembro de 2017. Após 
o Presidente declara encerrada esta reunião e para constar é lavrada a presente ata que 
aprovada, é assinada pelos  presentes.__________________________________________ 
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