
ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUINTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 
DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 10 DE AGOSTO DE 2020. 

Presidência do vereador Denilson Augusto do Nascimento 

Às dezenove horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. Compareceram os 
vereadores: Danilo Junior de Oliveira (MDB),Evair Messias Pereira (PSC),Francisco Ronivaldo Rodrigues 
(PSL), Gabriel Lourenço de Queiroz (MDB), Helio Justino dos Santos (PR), Marcio Domingues Andrade 
(PDT),Reginaldo Marques dos Santos (MDB) e Welington dos Reis dos Santos (MDB). PEQUENO 
EXPEDIENTE: Leitura de denúncias anônimas recebidas via telefone em 05/08/2020. A primeira solicita 
fiscalização e explicação para o fato de haver portarias de convocação do cidadão Fabricio Silva (sobrinho ou 
primo do prefeito), e da cidadã Aparecida (professora de inglês), visto período eleitoral e ainda pelo fato de 
o vereador Danilo Oliveira ter dito em reunião que não poderia haver contratação. A segunda relata que 
estava havendo novas contratações tendo sido confirmado o fato por portarias no mural de avisos da 
prefeitura, mesmo faltando menos de seis meses para as eleições, tendo a denunciante solicitado 
fiscalização do ato.  Informado pelo Presidente que estavam sobre as mesas convite do TCE/MG para 
debate "Ponto de Expressão", dia 18/08 às 10:00 horas. GRANDE EXPEDIENTE: O PRESIDENTE esclareceu 
que as denúncias anônimas foram recebidas pela servidora Sarah, e que irão fazer o procedimento normal, 
ou seja, a leitura das mesmas. Sugeriu o envio de requerimento ao executivo requerendo explicações e 
informações com relação as denúncias recebidas. A sugestão foi acatada. Relatou que as Comissões da 
Câmara irão também discutir com o assessor jurídico da Casa para chegar numa resposta ao denunciante. 
Em seguida passou a palavra aos demais vereadores tendo esclarecido que as duas últimas reuniões foram 
exclusivas, e por isso entende que os vereadores têm bastante assunto a comentar e por isso concederá dez 
minutos a cada um para fazer suas explanações. Em relação ao ofício encaminhado ao deputado Antonio 
Carlos sobre a CEMIG, disse que é de grande importância, porque junto do vereador Marcio e do assessor 
jurídico da Casa estiveram reunidos com o diretor da CEMIG responsável pela região, pois, ocorriam muitos 
piques de energia e até mesmo a falta dela. Que relataram os problemas para o referido diretor e a partir 
deste momento percebeu-se uma redução de mais ou menos oitenta por cento destes problemas e para o 
Presidente a reunião gerou resultados e agora com esta notícia de possivelmente uma dupla alimentação na 
rede, entende-se que irá resolver de fato o problema principalmente a falta de energia porque um lado irá 
sustentar o outro. Sobre as câmeras de segurança comentou que faz tempo que foram adquiridas é um 
recurso do deputado Antonio Carlos e gostaria de participar do requerimento. Aproveitando a fala do 
vereador Evair Pereira sugeriu o envio de requerimento do Plenário a diretora do departamento de saúde 
requerendo esclarecimentos de quais foram os procedimentos adotados após o médico do PSF ter 
atendido diversos pacientes, e ter tido contato com os demais servidores do local, visto o mesmo ter 
testado positivo para a covid-19. Requerendo ainda informações se já foram realizados testes rápidos nos 
servidores do local. Tendo o vereador Evair parabenizado o Presidente pela sugestão dizendo que iria pedir 
a palavra novamente para fazer tal solicitação e iria saber a opinião dos outros vereadores com relação ao 
fato de não terem informado as outras pessoas sobre o que estava acontecendo, porque o vereador 
explanou o assunto e não houve durante a reunião nenhum outro tipo de comentário, mas, parabeniza o 
Presidente por ter também levantado a questão e por sugerir ir em busca de informações. Dito pelo 
Presidente que esta informação é importante porque da mesma forma que o médico estava contaminado e 
assintomático, pode ter contaminado algumas pessoas do município. Dito pelo vereador Marcio que não só 
pacientes mas também servidores que trabalham com o profissional. No uso da palavra do Presidente disse 
que o comitê de enfrentamento ao covid-19 deveria se reunir e tomar algumas providências e fazer teste 
em todas as pessoas que tiveram contato com o profissional porque em sua opinião o município tem 
disposição para gastar um pouco com isso para evitar um contágio maior. Com a palavra o vereador Evair 
Pereira disse que quando falou que as pessoas não foram avisadas disse por conhecimento mesmo de 
causa, porque realmente foi uma pessoa ligada a sua própria família que passou pelo médico e não recebeu 
nenhum tipo de orientação, tendo sido examinado através de toque, contato físico e isso é muito 
preocupante. Após o Presidente disse que não está criticando o médico e nem o dentista, pois, sabe da 
situação e que isso está sujeito a acontecer com cada um, principalmente com os profissionais que estão na 
linha de frente. O VEREADOR MÁRCIO ANDRADE disse que quanto as denúncias recebidas, entende a 
preocupação do cidadão, mas, entende também que primeiramente as pessoas citadas nas referidas 
denúncias, foram aprovadas em primeiro lugar no concurso público e também porque existe a vacância do 
cargo, ou seja, a necessidade, e não estão sendo chamados a mais, então, os vereadores e assessor jurídico 
irão conversar e verificar o que será feito. Em seguida com a participação do vereador Evair Messias fez 
requerimento à diretora do departamento de saúde requerendo informações dos motivos de não 



estarem sendo feitos exames pagos pelo município ou através de convênio existente. Por quais motivos 
não estão fazendo tais exames, pois, cidadãos carentes tem procurado a secretaria de saúde sendo 
informados que tais exames estão sendo realizados de forma particular. Esclareceu que são alguns tipos 
de exames, e citou como exemplo endoscopia, enfatizando que a Câmara através de emenda impositiva 
injetou recurso para realização de exames e cirurgias eletivas. Também com a participação do vereador 
Evair Pereira requereu da diretora do departamento de saúde informações de quanto do recurso da 
emenda impositiva da Câmara já foi gasto na realização de exames e cirurgias até o momento. Após 
comentou sobre ter conseguido câmeras de segurança e que com a participação de alguns vereadores fez 
requerimento ao executivo cobrando a instalação das mesmas e em resposta foi informado que ainda estão 
contratando a empresa para a instalação. O vereador relatou que as câmeras foram recebidas tem quase 
um ano ou mais, tendo questionado que isso irá até quando e também se não há necessidade desta 
instalação. Tendo questionado ainda, os motivos de ter pleiteado e de terem corrido atrás de recurso junto 
ao deputado Antonio Carlos justamente porque viam a necessidade na questão da segurança do município. 
Disse entender ser um pouco de falta de respeito com a população, pois as câmeras já estão no município 
mas não instalam. Questionou se esta é uma atitude de um prefeito responsável, que quer o melhor para 
cidade, visto que as câmeras estão guardadas dentro da prefeitura e até o momento não deram conta de 
contratar uma empresa para instalar e é isso que o vereador não entende. Após relatou sobre requerimento 
expedido solicitando as roçadas das margens das estradas, tendo o prefeito respondido pedindo que sejam 
informados quais são os pontos críticos porque não identificaram os mesmos. O vereador Marcio disse que 
terá que responder que é quase o município inteiro porque quase todos os lugares estão com problemas. 
Citou exemplos dos vereadores Francisco Ronivaldo e Welington Santos que solicita a limpeza das margens 
da estrada do Chapadão e serviço não é feito, e do Presidente que sempre passa pela estrada do morro do 
níquel e a situação também está feia. Disse que passou por vários outros pontos e observou que também 
estão necessitando deste serviço tendo questionado que será que apenas os vereadores estão vendo a 
situação. Reiterou requerimento da limpeza das margens das estradas rurais, informando que se caso 
necessitarem, os vereadores irão junto para identificar os pontos porque entende que é o município 
inteiro. Fez requerimento ao chefe do setor de máquinas requerendo seja colocado cascalho na subida 
dos Tebas, pois, passaram a máquina, a terra é de tabatinga, a poeira está muito alta e na primeira chuva 
o local fica intransitável. Requer ainda, que tal serviço seja realizado em todos os locais que estejam na 
mesma situação. Que a manutenção seja realizada antes das chuvas tendo atitude preventiva. Após 
relatou que foi feita visita ao deputado Antonio Carlos, inclusive foram convidados os prefeitos de Fortaleza 
e Jacuí. Se lembrou de solicitação de sua autoria e do Presidente da Casa em que levaram a questão junto 
também do assessor jurídico da Câmara ao referido deputado a qual falava sobre problemas relacionados 
aos piques e demais problemas ligados a alimentação de energia elétrica da entrada da cidade. Se lembrou 
que estiveram na CEMIG, esclareceu que é uma dupla alimentação e que foi anunciado que conseguiram 
recurso para fazer esta manutenção e o melhoramento desta linha, ou seja atendendo solicitação dos 
vereadores a respeito da linha que vem para Jacuí e de Jacuí para Fortaleza para que tenham uma dupla 
alimentação e o município não ficar somente com a alimentação de energia que vem de Itaú de Minas e 
quando houver pique não haverá riscos de Fortaleza ficar muito tempo sem energia. Ao final foi feito ofício 
do Plenário ao deputado Antonio Carlos agradecendo o mesmo pelo empenho e solicitando que continue 
cobrando para que esta obra de melhoria, solicitou constasse no ofício que foram encaminhados vários 
ofícios neste sentido a CEMIG e que cobrassem agilidade no sentido de serem feitas as melhorias das 
referidas obras. Após comentou que as obras de asfaltamento que será construído de Jacuí para Fortaleza 
já se iniciaram, que está ficando bom e que consigam quanto mais melhor. Relatou que há pessoas que 
falam que as obras devem começar de Fortaleza para Jacuí, que os vereadores também concordam e diante 
disso sugere o envio de ofício do Plenário aos deputados Cassio Soares, Antonio Carlos, Emidinho 
Madeira, e aos senadores Rodrigo Pacheco, Carlos Viana e Antonio Anastasia para que incluíssem o 
município de Fortaleza de Minas em emenda parlamentar encaminhando recurso para asfaltamento de 
ao menos um trecho de Fortaleza para Jacuí. A sugestão foi acatada. Se lembrou que esta solicitação já foi 
feita há algum tempo, que há pessoas comentando que estão construindo de Jacuí para Fortaleza e que está 
ruim, mas, para o vereador isso não procede, que não está achando ruim e que se construírem cinco 
quilômetros de lá pra cá, será esta quilometragem a menos de terra para qualquer um fortalezense que 
passar pela estrada ou para os cidadãos de Jacuí que tiverem que vir até Fortaleza. Disse que é bom que 
começaram lá no outro município e seria melhor ainda se o município de Fortaleza pudesse também 
começar a obra daqui para lá. Salientou que o deputado é de Jacuí injetou recurso para tal município e 
estão construindo e agora devem solicitar o envio de recurso para Fortaleza para começarem também a 
obra daqui para lá. Após comentou sobre boatos de que o médico do PSF teria sido contaminado pela covid-
19, que esta é uma informação popular, que os vereadores não tem nada oficial, que tem certeza que os 



responsáveis pela área de saúde estão tomando as providências cabíveis porque diante da situação o 
médico atendeu muitos pacientes e por isso entende que os responsáveis devem tomar as medidas 
necessárias e preventivas para que isso não piore, tendo dito que devem torcer e pedir a Deus para que isso 
não se espalhe e se resolva. Em seguida com a participação dos vereadores Evair Pereira, Danilo Oliveira e 
Reginaldo Marques fez requerimento ao executivo através de sugestão da população, requerendo a 
construção de pista de caminhada na saída para Passos. Que reduzisse o espaço do asfalto, que em vez de 
ser duas mãos de entrada e duas de saída, que reduzisse para apenas uma porém mais larga, já que não 
há necessidade de ultrapassagem naquele local visto ser entrada da cidade. Que então, reduzisse o 
espaço e no centro construísse uma pista de caminhada, instalando guard rail fazendo a proteção das 
pessoas. Requereu também que a iluminação seja implantada até na ponte do Rio São João bem próximo 
do local citado, desta forma a referida pista ficará encaminhada por completo. Relatou que estão 
solicitando esta construção em diversos locais, que nada dá certo e nada o prefeito quer fazer. Continuando 
lamentou porque houve comentários de que quando o prefeito assumiu a nova gestão encontrou veículos 
danificados e com problemas. Comentou que há poucos dias esteve no pátio e observou alguns veículos 
parados dos quais estão sendo retiradas peças dos mesmos para colocar em outros veículos. Disse que a 
situação está feia, que ficou muito triste de ver o descaso com veículos de nível alto em relação ao ano de 
fabricação e o tempo de uso baixo sendo desmontados. Comentou que os veículos estão praticamente 
abandonados e isso é sinal que não está cuidando bem da máquina pública. Após com a participação do 
vereador Reginaldo Santos fez requerimento ao executivo requerendo seja realizada operação tapa 
buracos na saída para o Pesqueiro do Tisgo. Comentou que o trecho de asfalto é bem pequeno, porém, a 
situação está horrível e se não podem adquirir massa asfáltica para colocar no local que seja usado 
cascalho daí pelo menos irá melhorar a situação, sugeriu também seja usado concreto se não houver 
outra alternativa e citou o fato de estarem conseguindo resto de asfalto para alguns trechos e então que 
usem a quantidade necessária e coloque no trecho citado. Sobre este resto de asfalto disse que 
começaram a colocar na saída para o Pesqueiro do Mamão, que quando terminarem o serviço irá ficar bom, 
mas, quando der que usem um pouco do produto na saída do Pesqueiro do Tisgo que também irá melhorar 
a situação. Ao final relatou que algumas reuniões foram exclusivas e que também houve o recesso de julho, 
esclarecendo que não está fazendo requerimento por desejo seu e sim porque o povo lhe cobra e procura 
relatando as situações. Antes de encerrar lamentou a questão de não terem reaberto a academia municipal. 
Que o pior é a enrolação, pois, dizem que irão verificar com o comitê de enfrentamento da covid-19 e 
mesmo assim as atividades não voltam apesar de os municípios da região todos terem reaberto as 
academias. Falou que esta atitude está ficando muito feia para o prefeito porque as cidades vizinhas já 
voltaram e fica parecendo que o prefeito tem alguma coisa contra o pessoal que faz uso do local, mas, esta 
é uma avaliação do prefeito e este vereador não concorda muito. Em relação a questão da CEMIG o 
vereador disse que devem usar da influência que cada um tem, que foi feita uma reunião e o pessoal deu 
prioridade tanto que os piques de energia diminuíram de forma significativa, que ainda existem mas bem 
menos que antes e agora com esta dupla alimentação poderá resolver o problema do município. Pediu a 
palavra o vereador Reginaldo para relatar que serão três pontos de alimentação. Respondido pelo vereador 
Marcio que dois estão garantidos já o terceiro pode ser provável. Esclarecido pelo vereador Reginaldo que 
um ponto virá de Passos, e de Jacuí. O vereador Marcio disse que na verdade comentaram durante a 
reunião, levaram projeto no papel, tendo sido dito que a linha de Passos é bem mais próxima do que a Jacuí. 
O VEREADOR EVAIR MESSIAS PEREIRA, falou que a denúncia recebida deve ser analisada de acordo com a 
lei, pois, os vereadores não estão nesta Casa para amparar ninguém caso não esteja dentro da lei e se não 
estiverem corretos não poderão burlar a lei e passar por cima da mesma. Com relação ao fato ocorrido no 
PSF o vereador disse acreditar ser de conhecimento de muitos, que no dia 06/08 (quinta-feira), o médico 
estava assintomático mas num teste de rotina, testou positivo para a covid-19 e neste mesmo dia várias 
pessoas foram atendidas pelo profissional, assim como no dia anterior. Disse que o médico não tem culpa 
principalmente porque é assintomático, mas, o que chama a atenção é o descaso que este fato tomou por 
parte das autoridades de saúde do município, principalmente pelo comitê de enfrentamento ao corona 
vírus que o vereador acredita que tem autonomia para tomar as decisões necessárias de acordo com o que 
prevê a regional de saúde, e também o Programa Minas Consciente, mas, o fato é que após tomar 
conhecimento de que o médico testou positivo, ninguém do setor de saúde teve a hombridade de se 
deslocar até as residências das pessoas que tiveram contato direto com o profissional, o qual é um grande 
problema, maior até que qualquer outra pessoa porque o contato do mesmo é direto com os cidadãos, pois, 
examina as pessoas. E o que aconteceu é que não foram nas casas de quem consultou com o médico 
naquele dia e no dia anterior. Para o vereador isso é assustador porque se estas pessoas tivessem sido 
avisadas iriam tomar cuidado com os parentes e se o comitê tivesse feito isso, teriam sido tomados 
cuidados e não estariam agora a espera talvez de uma catástrofe para Fortaleza de Minas por falta de 



informação, por falta de o pessoal da saúde tentar omitir uma situação que não pode ser omitido. Que isso 
é uma absurdo, que as vezes as pessoas dizem que este vereador fala demais, porém, entende que fala a 
verdade e que qualquer um da saúde ou da administração que quiser pode vir a esta Casa desmentir o 
vereador, mas o que está falando é seríssimo. Comentou ter tomado conhecimento, pois, foi atrás de 
informações, de que este mesmo médico que testou positivo, estava almoçando todos os dias dentro da 
prefeitura. Que dentro da prefeitura estava fazendo almoço para várias pessoas. Comentou que são 
proibidas reuniões, aglomerações, reabertura de academia, além de restrições a bares,mas, estavam 
fazendo comida dentro da prefeitura e chamando as pessoas. Questionou com quantas pessoas o médico 
teve contato dentro da prefeitura, tendo salientado que para se alimentar a primeira atitude é tirar a 
máscara e conversar. Relatou que o está deixando-o um pouco indignado em Fortaleza de Minas é que 
quando os fatos ocorrem envolvendo a parte pública, as providências não são tomadas, mas, quando 
envolve um coitado proprietário de um bar ou qualquer outro cidadão, o mesmo é penalizado, chamado 
atenção, chamam até a polícia para o mesmo. Disse que não está entendendo o porque disso. Que o 
pessoal da saúde tem que ter autonomia para tomar decisões e não é ligar para o prefeito o qual não tem 
nenhuma formação médica, e o mesmo entende talvez de administração, mas, disso não, tendo o vereador 
dito que isso foi uma falha muito grande, infelizmente as pessoas que tiveram contato com o médico, a 
maioria ficaram sabendo na rua. Disse que algumas pessoas que o procuraram que ficaram sabendo no 
mercado. Que as vezes dizem que o vereador fala demais, mas, não é, está falando a verdade, tendo pedido 
pelo amor de Deus ao prefeito, visto que o mesmo prega a palavra transparência em seu slogan, que todo 
local onde há placas da administração 2017/2020 está escrito "transparência". Questionou ao prefeito onde 
está esta transparência e disse que se o prefeito estiver achando que o vereador está falando demais, que o 
mesmo venha à Câmara e rebata o vereador, pois, esta Casa é aberta, e é só o prefeito pedir a palavra. 
Enfatizou que isso é um absurdo que é de indignar mesmo. Falou também que outra situação mentirosa que 
está ocorrendo na cidade, é que quando se vê os boletins os mesmos mostram que existem três casos em 
Fortaleza, e é mentira, porque Fortaleza tem seis casos, tendo informado que primeiro é o médico, pois, a 
partir do momento que o profissional trabalha no município, ele também se torna fortalezense porque 
trabalha aqui e se o mesmo quiser votar em Fortaleza ele pode votar. Relatou que o teste do mesmo foi 
positivo em Fortaleza, se foi feito pelo pessoal de Fortaleza, o médico deve entrar nesta estatística. Segundo 
caso é um médico da Policlínica que também testou positivo em teste realizado em Fortaleza, então se 
detectou aqui, é no boletim de Fortaleza que o mesmo deve constar, e o outro caso foi o dentista, em que 
todos devem ter tido conhecimento também de que testou positivo, e nenhum deles entrou na estatística. 
Tendo questionado o porque já que o teste foi feito em Fortaleza. Perguntou aos colegas vereadores 
achavam que os mesmos fizeram outro teste em Passos ou Itaú, se já haviam testado positivo em Fortaleza, 
não, e são pessoas que estão com este problema sem as autoridades das outras cidades tomarem 
conhecimento e isso é muito grave, tendo questionado o porque de omitir. Relatou que deveriam fazer 
igual o prefeito de Bom Jesus da Penha, pois, lá ocorreram dezessete casos, e o mesmo divulgou os 
dezessete casos. Agora em Fortaleza, não querem citar porque desta forma irão mostrar que terão poucos 
casos, mas, para o vereador deste pouquinho que começa a omitir e não leva a conhecimento das pessoas, 
quem realmente está, igual o caso do médico do PSF, uma hora isso pode se transformar numa coisa 
gigantesca que irão perder o controle. Falou diretamente as autoridades do município, relatando que se 
estiver mentindo, que venham até a Câmara e digam que o vereador está mentindo. Comentou que esta 
situação deveria ser levada um pouquinho mais a sério, esquecer os números, esquecer que é ano político, 
porque o que está parecendo é que se conseguirem constar menos pessoas com covid irá ganhar a eleição. 
Pediu para que o prefeito parasse com isso, falasse a verdade e fosse transparente. Após comentou que 
também dentro do hospital houve mês passado uma cogitação referente ao recebimento de uma 
gratificação. Que houve a possibilidade de fazer abaixo assinado e levar para o prefeito, assim como para a 
Câmara. Que decidiram que entregariam o documento somente para o prefeito, que todos ficaram na 
expectativa porque falaram para os funcionários que estão na linha de frente ao combate do covid-19, que 
os mesmos iriam ter tal gratificação, que não era somente os servidores da saúde, mas, também os da 
reciclagem que ficaram todos na esperança. Mas, esta gratificação não foi concedida e a conversa dentro do 
hospital foi que não conseguiram porque tinham que encaminhar para os vereadores e os mesmos não 
iriam aprovar. O vereador disse que está relatando este assunto porque a funcionária questionou ao mesmo 
e disse que se precisar pode falar o nome dela, tendo o vereador respondido que foram feitos vários 
requerimentos com este pedido, inclusive há na Câmara comprovantes deste assunto. Falou diretamente ao 
prefeito que são coisas que se o mesmo quiser dar a gratificação, a qual o vereador entende ser justa, pois, 
outras cidades estão dando, que então faça isso e manda para a Câmara só para o executivo ver o resultado 
que o mesmo terá nesta Casa, visto que o vereador acredita que será unânime que todos irão aprovar 
porque estas pessoas realmente precisam ou então que no mínimo o prefeito eleve o valor da insalubridade 



de servidores que não recebem os 40% para esta porcentagem, sem esquecer da gratificação para todos os 
servidores. Em seguida relatou que desde o começo do mandato os terrenos do loteamento Oraida de 
Melo, que de início era até promessa de campanha do prefeito,  entregar com toda infraestrutura pronta 
para que as pessoas pudessem construir, que era tentativa dele fazer isso. Comentou que todos sabem que 
existiram várias dificuldades, mas, o meio fio começou a ser feito no ano passado e não se sabe porque foi 
interrompido, vieram as chuvas, fizeram estragos nestes meio fios, além de ter meio fio que está submerso 
e qualquer coisa que subir nele irá quebrar. Que todos sabem que o prefeito é pré candidato, e as vésperas 
da eleição o mesmo começa novamente esta construção e disse que vai terminar. O vereador acha 
excelente, as pessoas merecem, mas, na opinião do vereador, mereciam desde o começo do mandato, pois, 
prefeito bom é aquele que faz no começo, meio e fim e não aquele que somente deixa para o final. Que o 
prefeito está dizendo para as pessoas que as mesmas podem construir, tendo o vereador dito que seria 
bom se realmente os mesmos pudessem construir para ter sua casa própria, porém, o prefeito está 
entregando numa época em que o período chuvoso é muito, tendo questionado de que maneira irão 
construir no local se no barro, com o meio fio arrancando. Sobre as pessoas que forem desterrar os  
terrenos, com certeza irão quebrar o meio fio tendo pedido ao prefeito que não cobre isso dos mesmos 
visto que é um serviço mal feito da administração. Que setenta por cento dos lotes terão que ser 
desterrados então que o prefeito não cobre. Dito pelo vereador que o mesmo gostaria que o executivo 
realmente desse condições realmente das pessoas começarem a construir. Comentou que queria dizer que 
prefeito é aquele que se constrói casas para o povo, que entregue no começo do mandato, no meio do 
mandato faça novamente entrega de novas construções, e depois este candidato perde a política, e mesmo 
assim consegue fazer mais quatro casas geminadas que hoje abriga oito famílias. Que prefeito é aquele que 
independente da época, faz para o povo e não deixa para a última hora para fazer o meio fio. Tendo 
questionado porque o prefeito não fez no começo do mandato porque daí as pessoas já teriam construído. 
Mas, agora fazer graça é um absurdo, então, que entregue o local de forma que dê realmente para o povo 
construir e não de forma mal feita. Pediu  a palavra o vereador Marcio Andrade para relatar que em sua 
opinião o prefeito não fez nada, que está fazendo o meio fio para poder entregar e tomara que o povo 
possa construir, mas, entende que o prefeito não fez nada porque drenagem pluvial, água e esgoto na parte 
citada pelo colega Evair, já existia. Dando continuidade o vereador Evair disse que outra situação 
preocupante na cidade é que por vários dias viram diversas carretas de ácido as quais fizeram depósito do 
material na antiga Votorantim. Que aos poucos este ácido está saindo da cidade, pois, são vistas carretas de 
outra empresa buscando o material. Fez requerimento ao Setor de Tributos requerendo informações de 
que maneira o ácido está entrando e saindo do município. Requerendo ainda informações da origem do 
referido ácido bem como, cópia das notas fiscais, visto informações de que o material está sendo vendido 
como se estivesse sendo produzido no município. Relatou que o ácido produzido antigamente no 
município era de ótima qualidade então que isso seja analisado. Antes de encerrar se lembrou que no início 
do mandato a nova empresa que se encontra no município classificada pelo vereador como sucateira, desde 
quando se instalou, o prefeito tinha grande amizade com o Sr. Ary, inclusive houve até reunião na Câmara, e 
na época os vereadores cobraram atitude do prefeito para saber se a empresa havia sido vendida bem 
como informações sobre o ITBI do município pois se foi vendido deve ter ITBI. Falou diretamente ao prefeito 
que está muito estranho o mesmo não ter tomado nenhuma atitude. Comentou que iria dizer e desafiar o 
prefeito, pois, é capaz de o prefeito não saber nem que é dono daquele local. Relatou que este é um desafio 
que está lançando, que o prefeito não sabe nem quem é o dono e o mesmo nem foi atrás, mas, talvez seja 
pela amizade boa que o prefeito tinha com o Sr. Ary, consideração, etc. Em relação a construção da pista de 
caminhada na entrada da cidade disse ser uma excelente ideia, mas, o pessoal está bastante acostumado o 
que é bem legal andarem de bicicleta assim como a pé, e sempre na estrada sentido Jacuí até no trevo do 
morro do níquel, porém, a velocidade dos veículos é enorme e fala porque está por ali o dia todo. Fez 
requerimento ao executivo para que enquanto não seja construída pista de caminhada, fossem 
construídos quebra molas a cada cem metros na estrada sentido Jacuí no intuito de reduzir a velocidade 
dos veículos, pois, há dias que tem dez pessoas caminhando juntas e é muito perigoso porque os 
motoristas chegam a atingir mais de cem quilômetros por hora. Justificou que este é um pedido dos 
moradores próximos para evitar que ocorra algum acidente. Em seguida com a participação do vereador 
Marcio Andrade fez ofício agradecendo ao executivo por atender solicitação e espalhar resíduo de asfalto 
na estrada de entrada do Pesqueiro do Mamão. Comentou que quando os serviços são realizados devem 
também agradecer. Aproveitando o mesmo ofício solicitou que seja feito cascalhamento da subida do 
referido Pesqueiro, localizada após a represa por entender ser o ponto que mais precisa. Quanto a 
reabertura da academia de ginástica disse que da mesma maneira que ocorreu a flexibilização dos bares, a 
academia também merece tal flexibilização para aos poucos o pessoal ir chegando. Relatou que não vê 
porque o prefeito entende como aglomeração no clube, porque há poucos dias houve reunião grande no 



clube municipal, várias pessoas sentadas, não se sabe quem, apenas que haviam umas caminhonetes de 
Ribeirão Preto e vários lugares, que várias pessoas estavam sentadas em círculo e este vereador teve o 
prazer de olhar e não ver ninguém utilizando máscara. O vereador disse que as vezes estão regulando muito 
pelo lado da academia de ginástica, mas está esquecendo do outro lado e deixando mais frouxo. Tendo o 
vereador Evair reiterado requerimento de reabertura da academia de ginástica.  Com relação ao veículo 
utilizado pelo prefeito que é da saúde, o vereador disse achar que caiu um boi em cima do mesmo, porque a 
frente do veículo está destruída, que é um absurdo visto que o carro é novo de ano, mais ou menos dois 
anos de uso e estar na situação que se encontra. Frisou que um prefeito que não dá conta nem de conservar 
um veículo, pelo amor de Deus. Relatou que o veículo Fusion está no pátio, jogado num canto dito pelo 
vereador que está acabando com o resto que ficou. O VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO comentou que 
em relação as denúncias devem discutir com o assessor jurídico, mas, conforme dito pelo vereador Marcio, 
se as pessoas citadas foram aprovadas no concurso e foram chamadas é porque o município está 
precisando, e se for isso o que está acontecendo o vereador entende que não tem como deixar um setor de 
utilidade vago sendo que existe a pessoa que foi aprovada no concurso para aquele cargo. E também 
conforme dito pelo vereador Evair devem verificar o que é correto perante a lei. Sobre o asfalto de Jacuí 
disse ser de acordo com o vereador Marcio, pois, independente que seja de Jacuí para Fortaleza ou vice e 
versa, devem ficar satisfeitos e feliz porque há anos estão batendo nesta tecla e por isso não interessa de 
onde estão começando. Comentou que não devem pensar só em si e sim nas pessoas que realmente mais 
precisam, como por exemplo, pacientes que utilizam o hospital do câncer, ou de hemodiálise, pois, serão 
cinco quilômetros a menos de redução de bacadas. Que agora é o momento de unir vereadores e prefeitos 
para pedir apoio aos deputados visando dar continuidade neste asfaltamento e quem sabe Deus abençoe 
que faça ao menos a metade e nos anos seguintes terminem a obra. Na sequência fez requerimento ao 
chefe do setor de máquinas requerendo seja disponibilizada para o Bairro Chapadão a máquina pá 
carregadeira, para a realização de alguns serviços mais urgentes.  Que se puder fazer este favor tanto o 
vereador quanto outras pessoas que serão beneficiados ficarão muito agradecidos. Após relatou que 
devido a pandemia, todos sabem que a maioria dos alunos estão estudando on-line e no Bairro Chapadão 
há alguns alunos que estão perdendo aulas por não ter sinal de internet. Esclareceu que onde reside existe a 
torre de transmissão mas infelizmente, para se ter internet em casa a residência deve avistar a referida 
torre senão não conseguem o sinal. Fez requerimento com a participação dos vereadores Marcio e Danilo 
para que seja feito termo de cessão de uso para que possam instalar na antiga Escola José Dias antena de 
captação de sinal de internet para que possam atender alguns alunos que estão perdendo aulas por falta 
de internet. Relatou que esteve conversando com o Sr.Juca da Fort Net o qual se dispôs a instalar antena de 
captação de sinal e outra de distribuição para os que estão necessitando. Lembrado pelo vereador Marcio 
que já foi feita cessão de uso para a rádio, que esta situação é tranquila e irá beneficiar as pessoas. Após 
relatou que todos conhecem o Bairro Chapadão e suas produções, que não está se gabando, mas, o bairro já 
foi destaque em Minas Gerais, na produção de uvas, e na opinião do vereador isso é pouco divulgado e por 
isso gostaria de esclarecimentos do assessor jurídico se a prefeitura pode ajudar na implantação de placas 
de divulgação do que é produzido no Bairro. Citou exemplo de propriedade que está produzindo vinho, 
além de produções de uvas, goiaba, dentre outros e muitas pessoas as vezes vão ao bairro e nem sabe que é 
município de Fortaleza. Enfatizou que a propaganda é a alma do negócio mas tudo feito dentro da 
legalidade, citou ainda o bar do coxinha que é familiar. Em resposta o assessor jurídico relatou que o 
município não pode fazer propaganda para estabelecimentos comerciais, que é proibido por lei e o que 
poderiam as vezes estudar a possibilidade seria as vezes de o município implantar placa indicativa com frase 
no sentido de convidar as pessoas a visitar o município citando as produções do mesmo e solicitando seja 
prestigiada a zona rural do município. Relatou que a placa primeiramente falada pelo vereador seria uma 
boa até mesmo para fomentar o empreendedorismo das pessoas do bairro, mas infelizmente a lei proíbe 
porque o município possui outros estabelecimentos comerciais que ficam na zona rural inclusive próximo a 
cidade que não estariam sendo contemplados. Que fica triste em não poder ajudar, porque assim como os 
demais bairros rurais produz bastante e traz arrecadação, inclusive todos sabem que o Chapadão é um 
bairro bem lucrativo para os cofres públicos. Sugeriu que se reunissem com o prefeito no intuito de 
fomentar o comércio da zona rural, que junto do procurador jurídico o prefeito poderia pensar, que esta é 
uma boa ideia e vale a pena. Tendo o vereador Francisco Ronivaldo questionado que se os proprietários 
quiserem colocar por conta própria haveria problema. Respondido que não, lembrando que estão em ano 
eleitoral e existe lei que veda veementemente. Antes de encerrar o vereador Francisco Ronivaldo fez 
requerimento ao chefe do setor de máquinas requerendo seja colocado cascalho em alguns pontos da 
estrada principal do Bairro Chapadão. Requer seja verificada a possibilidade de utilizar espaço na antiga 
Escola visando fazer depósito deste material no intuito de facilitar os trabalhos quando necessários, e 
desta forma poderão transportar de trator caso o serviço seja urgente. O VEREADOR REGINALDO 



MARQUES fez requerimento ao executivo requerendo a limpeza do Córrego Quim Brito, visto que neste 
período a vazão de água é pouca e está crescendo muito mato dentro do referido Córrego. Também 
reiterou requerimento do corte dos galhos mais baixos das árvores das Praças Nossa Senhora Aparecida e 
São Miguel. Fez também requerimento ao executivo para que seja feita a troca de cano de esgoto da 
descarga que sai dos quartos da policlínica, mais precisamente do lado do estacionamento. Justificou que 
o cano está quebrado, está vazando água e se começarem as chuvas, pode ser que a água de leito do 
hospital vá para a rua junto com a água das chuvas o que não é o ideal. Quanto ao envio de ofícios para os 
deputados, disse que devem se lembrar daqueles que vieram aqui quando precisaram do apoio dos 
vereadores na época da eleição. Relatou que o deputado Antonio Carlos conseguiu cinco km e os 
vereadores conseguiram lembrar os nomes de mais quatro deputados que podem também ajudar. Sobre o 
comentário do vereador Marcio em relação a energia elétrica disse que houve uma reunião muito 
produtiva, que entrou em atrito com o responsável sobre alguns assuntos. Que o responsável comentou 
sobre os produtores implantar a próxima linha de energia. Que são quinze metros, sete metros e meio para 
cada lado pegando do meio da mesma, que tem o hábito de prestar atenção no que a pessoa está falando 
para poder questionar depois. Que tal responsável pela empresa relatou que há muitos proprietários que 
querem dificultar as coisas porque quer cobrar por aquilo e em seguida comentou que há proprietários que 
plantam eucalipto e atrapalha a rede. Então o vereador conversou com o cidadão questionando se este 
espaço de quinze metros os proprietários respeitam, respondido que sim. Questionou também se existe 
especificação de tipo de plantio que os produtores podem fazer, respondido que não. Tendo o vereador 
perguntado ao representante da empresa se o mesmo não achava justo a CEMIG pagar porque desta forma 
poderiam exigir, pois, entram na justiça para não pagar o produtor, mas, querem exigir o que o produtor 
planta. Disse que estão falando de postes, mas, supondo que sejam torres como as instaladas pela 
Votorantim Metais, a qual na época indenizou os proprietários das terras para implantar as torres e não ter 
problemas. Questionou ainda quem irá pagar o imposto das terras se a CEMIG ou o proprietário, 
logicamente que este último que pagará imposto de terra que está sendo usada pela CEMIG, lembrando 
que a CEMIG ainda tem ideia de implantar aparelho nas propriedades que vai transformar a energia em 
espuma de rejeito para devolver na rede portanto que na mineração isso existia voltando a energia limpa 
para a subestação. Comentou que a ideia da CEMIG é fazer com que o proprietário abra a linha de respeito 
em volta da fiação e daqui um tempo exigir que toda propriedade rural tenha este aparelho de pegar a 
espuma e converter em energia de boa qualidade e o produtor que não comprar este aparelho vai ser 
multado. Questionou ao colega Francisco Ronivaldo se não foi isso que o representante da CEMIG disse no 
dia da reunião. Respondido que sim, o vereador Reginaldo Marques entende que então a empresa está 
invadindo, não pode indenizar e dizem que no Brasil as leis são complicadas e esbarram na burocracia, mas, 
se o produtor comprou as terras e paga impostos das mesmas, é lógico que tem direito de ser indenizado, 
sem contar os riscos aos produtores rurais visto os fios de alta tensão. Comentou que ficou muito triste com 
a reação do representante da CEMIG porque entendeu que para o mesmo funciona de forma que se der 
certo para sua estatal está ótimo porque não olham o lado do pequeno produtor. Sobre a pista de 
caminhada citada pelo vereador Marcio, disse que já chegou a comentar há algum tempo e que um local 
que não teria riscos nenhum tanto para os ciclistas quanto para os que gostam de caminhadas, seria se 
construíssem uma pista próxima da sede da Câmara descendo pelo viveiro de mudas, fazendo a volta por 
baixo e voltava por cima porque tem a estrada boa bastando fazer uma pista de um metro de largura, 
lembrando que não há movimentação de veículo. Relatou que a ideia da ponte é boa, dito pelo vereador 
Marcio que também já propôs para o prefeito mas que ele não concorda com nada, que é fazer passeio em 
volta do campo, com iluminação, mais precisamente atrás da dos gols, do alambrado, passando perto da 
quadra o que daria uma distância boa e segura. O vereador Reginaldo disse que transita pelo município e vê 
que é muito perigoso lembrando que há testemunhas de carros que conseguiram arrancar coqueiros 
naquela avenida. Ao final disse que o executivo estude uma das possibilidades e execute a que ficar mais 
viável visando tirar o pessoa da área de risco. Quanto a operação tapa buracos na saída do Tisgo o vereador 
disse que se o vereador Marcio não se importar deveriam pedir para que os operadores não passem a 
lâmina da máquina naquela parte de asfalto quando vão fazer a manutenção da estrada de terra, porque 
este tipo de situação acontece, pois, despejam cascalho no local e baixam a lâmina da máquina para 
espalhar o material nos buracos, e para o vereador não tem como um operador de máquina não perceber 
que a lâmina está pegando no asfalto.  Em relação as cirurgias eletivas o vereador disse ter sido procurado 
por várias pessoas que queriam saber se estavam fazendo, assim, procurou a secretária de saúde, sendo 
respondido que as cirurgias mais complexas nenhum hospital da região teve interesse de fazer e as cirurgias 
que o município conseguiu que fizessem através de licitação foi de catarata em Itaú de Minas, as quais logo 
serão iniciadas, pois, é o único hospital que está fazendo pequenas cirurgias, lembrando que outros 
hospitais não querem aceitar esta realização devido a pandemia. Por isso, gostaria de deixar claro para 



todos que assistem e ouvem esta reunião que as cirurgias de catarata serão iniciadas novamente. Sobre a 
denúncia disse que vão buscar informações sobre os fatos, o que está acontecendo e tão logo obtiverem as 
respostas necessárias os vereadores trarão em Plenário para esclarecimento do denunciante e de outros 
moradores do município para que fiquem cientes do que está acontecendo. Pediu a palavra o vereador 
Marcio Andrade para relatar que a realização de cirurgias pelo município estava parada, porém, conseguiu 
que algumas pessoas fossem fazer uma avaliação em Belo Horizonte para fazerem duas cirurgias, e parece 
que quando falaram que este vereador tinha conseguido a avaliação para realização de cirurgia, dentro de 
dois dias estes cidadãos fizeram a cirurgia em Itaú de Minas. Disse ser impressionante e salientou quanto 
seu nome tem poder porque estas pessoas já tinham procurado o pessoal e tinham sido informados que 
não estavam fazendo cirurgias, daí comentaram que o vereador tinha conseguido tais cirurgias em BH, 
foram apenas atrás do transporte, mandaram fazer as mesmas, com isso os cidadãos agradeceram o 
vereador, tendo o vereador respondido que se o mesmo ajudou está satisfeito e já estava bom. 
Continuando o vereador Reginaldo disse que algumas pessoas lhe procuraram e o mesmo conversou com a 
secretária de saúde nesta data a qual respondeu que pequenas cirurgias estão fazendo em Itaú de Minas. O 
VEREADOR GABRIEL QUEIROZ, comentou que já estão dando andamento na realização de cirurgias, tendo 
sido repassada a informação pelo colega Reginaldo. Em relação ao questionamento das estradas sobre os 
pontos mais críticos para realização de limpeza das margens das estradas, o vereador disse entender que 
devem fazer uma revisão em todo município, que há poucos dias ficou com vergonha por ver pessoas 
fazendo este tipo de serviço de forma particular, que esta é uma situação difícil de ver ainda mais porque 
faz parte da administração ver que o serviço necessita ser feito, mas, se vai dar andamento, devem aguardar 
e torcer para que tal serviço seja feito no município todo. Sobre o médico do PSF disse que torce e pede a 
Deus que abençoe que o profissional consiga melhorar logo, pois, se trata de um bom médico uma boa 
pessoa e esta doença é complicada. Quanto a denúncia disse não ser de acordo com a mesma porque os 
cidadãos citados foram aprovados em concurso, tem necessidade, além do que os próprios vereadores 
fizeram requerimento ao prefeito requerendo a convocação das pessoas que foram aprovadas em tal 
concurso. Já sobre o asfalto de Jacuí, disse que se está vindo de lá para cá ou vice e versa, a estrada é uma 
só, tanto os moradores de Jacuí quanto os de Fortaleza passam por ela, então devem é querer que a mesma 
seja bem vinda devendo como vereadores lutar para que possam conseguir mais alguns quilômetros de 
asfalto para realizar o asfaltamento total. O VEREADOR HELIO JUSTINO DOS SANTOS reiterou 
requerimento de instalação de poste em determinado trecho da Rua Ferreira Muniz, próximo a residência 
do Sr. Valdir Duarte. Solicitou a instalação do referido poste uma vez que a energia da referida residência 
tem piques frequentes. Comentou que está reiterando tal requerimento porque até o momento não teve 
resposta da instalação ou não do referido poste. O VEREADOR DANILO JUNIOR DE OLIVEIRA, iniciou sua 
fala informando a região e a comunidade fortalezense que a SRE de Passos iniciou nesta data, a distribuição 
de kits de alimentação, comprados com recursos do PNAE - Plano Nacional de Alimentação Escolar, que não 
foram utilizados neste período de pandemia. Serão beneficiadas vinte e sete mil famílias na região e será 
feita injeção financeira de R$ 1,3 milhões de reais na economia da região. Relatou que a Escola Estadual 
Noraldino Lima de Fortaleza, no mais tardar no início da próxima semana irá iniciar a distribuição destes 
kits. Pediu a palavra o vereador Evair Pereira para questionar se o PNAE é um programa federal, respondido 
pelo vereador Danilo que sim, que são destinados para as escolas e o governador determinou juntamente 
com a secretária de Estado de educação, Sra. Júlia Santana, a aquisição e distribuição destes kits de 
alimentação. Disse acreditar que a diretora da Escola Estadual do município juntamente com sua equipe já 
estão fazendo a divulgação mas traz esta notícia. Comentou que a pedido de cidadãos fortalezenses gostaria 
de realizar alguns requerimentos. Que no dia 13 de julho em virtude de ter sido uma reunião exclusiva não 
foi possível realizar solicitação, mas, a cidadã Vania Cristina Sobrinho, informou que poderia citar seu nome 
na referida solicitação. Tendo o vereador feito requerimento ao executivo municipal em que a cidadã 
solicita que seja notificado proprietário do terreno ao lado da Escola Municipal Alzira Álvares, que 
providencie o concreto para construção de calçada (passeio) e a manutenção deste terreno. O vereador 
disse que a cidadã solicitou que fosse divulgado seu nome e na oportunidade colocou a dificuldade da 
servidora municipal que estava fazendo o trabalho de varrição naquele terreno, tendo requerido também 
que sejam notificados os demais proprietários de terrenos para que possam construir os passeios 
(calçadas) e fazer a devida manutenção. Também fez requerimento com a participação dos vereadores 
Evair Pereira, Marcio Andrade e Francisco Ronivaldo ao executivo para que seja providenciada a pintura 
dos próprios municipais, em especial da Escola Municipal Professora Alzira Álvares e do CEMEI Silvania 
Leão do Prado. Justificou estar fazendo este requerimento em virtude de não estar havendo aula devido a 
pandemia, e fazendo esta manutenção neste momento, as escolas estarão preparadas para receber os 
alunos quando as aulas se normalizarem. Em seguida disse trazer também uma solicitação do cidadão 
André da Silva, que na reunião ordinária do dia 03/08, esteve na Câmara e solicitou fosse feito ofício ao 



DER, o qual solicita melhor sinalização na Rodovia LMG 837 Fortaleza/Passos no sentido de trazer mais 
segurança aos ciclistas que fazem uso da mesma. Sugerido pelo cidadão André seja verificada a 
possibilidade de estabelecer horários para esta prática esportiva, dando ampla divulgação para que os 
motoristas possam estar atentos. O vereador Danilo disse que o cidadão trouxe esta preocupação, que o 
mesmo trabalha nos correios em Passos, trafega todos os dias pela Rodovia, tendo o cidadão dito que no 
período noturno identificou duas bicicletas com faróis, porém, as demais sem tal equipamento, o qual 
impossibilita que o motorista tenha visibilidade dos ciclistas. Em seguida parabenizou ao canal direito do 
trânsito de seu amigo Ronaldo Teixeira o qual entrevistou o cidadão Paulo gerente do HL Supermercados, 
onde foi muito citada a importância de divulgar o esporte, de conscientizar todos os motoristas da 
responsabilidade que os mesmos tem com a segurança e a vida dos praticantes do ciclismo. O vereador 
disse que gostaria de deixar esta questão registrada e comentar que o cidadão Paulo pediu apoio do poder 
público nesta entrevista que o vereador teve a oportunidade de assistir, em que o cidadão colocou da 
importância do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores, imbuídos no espírito de conscientizar, de divulgar 
esta prática esportiva. Tendo o vereador Danilo Oliveira feito requerimento ao executivo para que seja 
estabelecida na LOA 2021 e colocado no calendário oficial do município, evento ciclístico e eventos de 
competição e conscientização da importância da prática do ciclismo o qual é um esporte que gera saúde, 
bem estar e qualidade de vida para a comunidade. Que em parceria com os movimentos que já existem 
em nosso município realize estes eventos que irão contribuir na divulgação e conscientização de todos os 
motoristas para que tenham este cuidado com os atletas e eles também saibam das responsabilidades 
que esta prática esportiva traz, que no período noturno possam estar munidos de lanternas e dos 
sistemas de proteção que irão garantir a integridade sua física garantindo também que pratiquem este 
esporte de maneira adequada sabendo que no Código de Trânsito Brasileiro, na condição de motoristas 
são responsáveis pelos transeuntes, pedestres e ciclistas, porém, isso não exime a responsabilidade dos 
mesmos de executarem esta prática esportiva com responsabilidade. Falou também aos praticantes do 
ciclismo que em virtude desta pandemia provavelmente não vai haver audiência pública para a LOA mas 
caso o prefeito não coloque estes eventos que os atletas procurem a Câmara, trazendo sugestões para que 
o executivo municipal introduza estes eventos na LOA 2021. Em relação ao requerimento do vereador 
Francisco Ronivaldo sobre distribuição de sinal de internet para alunos que não estão conseguindo estudar 
devido a falta de sinal da mesma, disse que alguns alunos estão recebendo o PET que é o Plano de Estudo 
Tutorado de maneira impressa, porém, o vereador acredita que o contato com as vídeo aulas contribui e 
auxilia no processo de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes e para o vereador é importante 
também que os estudantes tenham acesso aos meios virtuais para que possam acompanhar o REANP  - 
Regime Especial de Atividades Não Presenciais, instituído pela secretaria de Estado de educação do Estado. 
O vereador disse entender ser uma medida muito importante e por isso solicitou fazer parte do 
requerimento do colega vereador. Esclarecendo o vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues disse ser um 
prazer o colega Danilo participar do requerimento mas gostaria de frisar que não irão utilizar o prédio, que o 
termo de cessão solicitado é somente para instalação de antenas no prédio da antiga escola porque eles 
tem intenção de adquirir internet, mas, como da residência dos alunos não há visibilidade para a torre que 
existe no bairro as antenas serão colocadas para que o sinal chegue a casa dos referidos alunos. Sobre o 
asfaltamento da Rodovia que liga Fortaleza a Jacuí o vereador Danilo disse que todos estão imbuídos no 
mesmo propósito que é promover e fazer com que esta obra se concretize a qual é esperada e sonhada por 
todos os munícipes fortalezenses e jacuienses. Citou exemplo de seu pai que a época foi vereador nesta 
Casa já trabalhou e buscou estes recursos através de requerimentos e por isso este vereador acredita que o 
requerimento em nome do Plenário irá contribuir para que possam conseguir os recursos necessários para 
concretização desta obra. Lembrou que além de solicitarem aos deputados estaduais e federais, possam 
pedir também ao senador Rodrigo Pacheco, Viana e Anastasia já que também receberam o voto de 
confiança de comunidade, visando concretizar a obra que irá beneficiar duas comunidades e a região como 
um todo. Sobre as duas denúncias realizadas disse que gostaria apenas de comentar ao dispositivo que o 
mesmo havia lido em reunião anterior, tendo pedido vênia ao Presidente da Câmara para que pudesse ler 
novamente o artigo 8º caput, inciso IV que determina esta hipótese. Permitida a leitura o vereador iniciou a 
mesma: "Art. 8º - Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente 
da pandemia da covid-19, ficam proibidos até 31/12/2021 de: Inciso IV: admitir ou contratar pessoal a 
qualquer título ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento, que não 
acarretem aumento de despesas, ressalvadas também as reposições decorrentes de vacância de cargos 
efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do art. 37 caput da Constituição. 
Esclarecido pelo vereador é com relação a contratação de servidor por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público. Com relação a esta outra ressalva o vereador 



disse que gostaria de colocar que a Lei Municipal nº1.137 de 07/12/2018, trata sobre estes casos de 
contratação temporária conforme citado acima, mas, no caso da denúncia das 14:18 horas em que citou a 
fala deste vereador, o mesmo gostaria de deixar bem claro que a servidora Aparecida Nunes da Silva, se 
enquadra perfeitamente na ressalva de reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos, ou seja, o 
município tinha uma professora de inglês que se aposentou e em virtude desta aposentadoria o cargo ficou 
vago, então o município já pagava o salário da servidora que se aposentou, então em caso de vacância o 
inciso IV, art. 8º da Lei Complementar nº 173 é bem claro, e por isso, já gostaria de esclarecer ao 
denunciante que no caso específico da servidora Aparecida Nunes da Silva, a profissional está acobertada 
por esta ressalva porque está substituindo uma vacância de uma aposentadoria, lembrando que o município 
já pagava a remuneração e os proventos da servidora que se aposentou. E por isso o vereador gostaria já de 
responder desta denúncia para  esta pessoa. Quanto a segunda denúncia, sobre publicação no quadro de 
avisos da prefeitura, mas, não deu nomes, então conforme dito por alguns vereadores que o antecederam a 
fala, esta Casa estará averiguando a situação de cada um, mas, gostaria de trazer o inciso IX, do art. 37  que 
também traz a seguinte exceção: contratação temporária de excepcional interesse público, ou seja fazer 
contratação em caráter emergencial, vai ser feito processo seletivo para a vaga e por isso gostaria desde já 
de esclarecer ao denunciante e a comunidade de Fortaleza que no caso da professora de inglês é 
perfeitamente regular a nomeação e contratação. Ao final se desculpou com o Presidente tendo em vista o 
tempo gasto para explanação se justificando que isso se deve por terem tido duas reuniões seguidas com 
pautas exclusivas e por isso não foi possível apresentar os requerimentos para serem aprovados em 
Plenário. Instalada a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação dos requerimentos apresentados, 
aprovados por unanimidade. Antes de encerrar a reunião O VEREADOR MARCIO ANDRADE pediu a palavra 
para relatar que tem horas que ouve algumas pessoas falarem que as vezes o executivo está muito bom, 
pagando corretamente as contas, assim como os funcionários. Disse que gostaria apenas de fazer um 
comentário para a população se atentar, porque pagar as contas em dia em pagar os funcionários em dia é 
obrigação do executivo, pois, o recurso existe para isso, então, o mesmo não está sendo um bom prefeito 
por causa disso. Que devem olhar se é bom prefeito se o mesmo está fazendo uma administração que gera 
melhorias à população, e isso o vereador não tem visto. Que está falando isso somente a título de 
orientação à população, porque o pessoal conversa em relação ao pagamento, e o vereador entende que 
ser honesto é educado, não é virtude e sim educação e isso serve para os vereadores também e está 
falando para que o pessoal se atente porque o que se faz por exemplo para saúde e educação existe verba 
carimbada para isso e o prefeito não está fazendo milagre não. Nada mais a tratar o Presidente convoca 
para a centésima décima oitava reunião ordinária da quinta sessão legislativa da décima quarta legislatura, 
a realizar-se no dia 17 de agosto de 2020, às 19:00h na sede da Câmara Municipal. Após declara encerrada a 
reunião tendo sido lavrada a presente ata que após aprovada será assinada pelos 
presentes._______________________________________________________________________________ 
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