
ATA DA SEXAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 11 DE 
FEVEREIRO DE 2019. 

Presidência do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues.  

Às dezenove horas e quinze minutos, havendo número regimental, o Presidente 
declara aberta a reunião. Compareceram os vereadores Danilo Junior de Oliveira 
(MDB), Denílson Augusto do Nascimento (PDT), Evair Messias Pereira (PSC), Helio 
Justino dos Santos (PR), Márcio Domingues Andrade (PDT), Reginaldo Marques dos 
Santos (MDB) e Welington dos Reis dos Santos (MDB). Ausente o vereador Gabriel 
Lourenço de Queiroz (MDB). Tendo o Presidente informado que a ausência do 
vereador Gabriel Queiroz se dá devido a realização de cirurgia. Antes de iniciar o 
pequeno expediente o Presidente cumprimentou todos os presentes, aos ouvintes da 
rádio difusora e aos que acompanham a sessão pelas redes sociais. Em seguida foi 
aberto o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura de denúncia 
recebida pela Câmara, a qual relata que o prefeito fez pagamento na folha de 
pagamento ao Sr. Elcio Santos, servidor público municipal, tendo recebido o valor de 
vinte e três mil reais por realização de trabalho com motor serra sem a realização de 
processo licitatório e também sem acompanhamento do encarregado da prefeitura. 
Tendo o denunciante solicitado ao final que os vereadores verificassem um possível 
enriquecimento. Leitura de matéria divulgada no jornal de circulação local do dia 
05/02/2019, a qual relata que o TCE/MG determinou intimação de cinco prefeitos que 
extrapolaram o limite de 54% da RCL com despesas de pessoal, entre eles, o prefeito 
de Fortaleza de Minas, Sr. Adenilson Queiroz. A matéria informa ainda que a Câmara 
de Itaú de Minas vota nesta data uma denúncia de infração político-administrativa 
contra o prefeito Ronilton Cintra. Após o Presidente informa o recebimento de novas 
portarias que estão expostas no mural de avisos da Câmara. Instalado o GRANDE 
EXPEDIENTE, O PRESIDENTE, relatou ter tido informações sobre a ida do prefeito 
na Rádio Difusora, que as vezes as pessoas o procuram e cada uma fala de um jeito. 
Disse que não quer criticar ninguém, mas, em sua opinião, os vereadores estão nesta 
Casa para fiscalizar e se chegam algum pedido ou informação aos mesmos, a 
obrigação é dar andamento, e se o prefeito estiver errado é a justiça que irá 
determinar. Lembrando que a obrigação dos vereadores é acatar as denúncias 
recebidas e verificar as mesmas. Enfatizou que muito do que foi falado na rádio, a 
Câmara não tem culpa, que não é ninguém para falar que não se o prefeito e achou 
no direito de procurar a rádio para falar. Disse que em partes entende a atitude do 
prefeito, mas, por outro lado, acha que o mesmo exagerou. Que diante da situação 
fica meio sem jeito de fazer requerimentos, porque pode ser que o mesmo seja feito, 
e pareça que não está cobrando e sim criticando. Que os vereadores devem lutar pelo 
bem de Fortaleza, e não tem como não fazer solicitações, visto que o povo procura os 
vereadores pedindo apoio, e por isso, gostaria de fazer apelo ao Sr. Ronaldo Leão, 
chefe do setor de máquinas, para que seja verificada a possibilidade de fazer a 
limpeza das margens das estradas rurais, tendo em vista a necessidade e por isso, 
está batendo novamente nesta tecla. Comentou que há alguns dias quase aconteceu 
acidente na estrada do Bairro Chapadão porque dois veículos quase se chocaram 
numa curva devido ao excesso de mato, e só não houve acidente porque ambos os 
veículos estavam em baixa velocidade. Após fez requerimento ao chefe do setor de 
limpeza pública requerendo seja construída boca de lobo em frente ao bar do 
Sr.Sierlei França no fim da Rua Oliveiro Oliveres de Oliveira. Tendo o Presidente 
relatado que de acordo com o Sr. Sierlei, o mesmo está disposto a ajudar na referida 
construção, visto a situação complicada que o cidadão está enfrentando devido a falta 
da boca de lobo citada. Após falou o vereador EVAIR MESSIAS PEREIRA 
cumprimentando todos os presentes, ouvintes da rádio difusora e aqueles que 
acompanham a reunião através das redes sociais. Relatou que o prefeito esteve 



presente na rádio difusora, que o conforme dito pelo radialista Mateus Freitas, o 
prefeito fez um desabafo e não um pronunciamento. Comentou que o prefeito é 
autoridade máxima na cidade, e que quando um prefeito procura uma rádio, deve ir 
mais preparado com verdades, porque para principalmente para uma autoridade 
como o prefeito, a verdade deve ser sim exposta para a população, e não deixar o 
povo com dúvidas se o que foi falado é mesmo verdade ou não. Disse que irá 
desmentir algumas falas do prefeito, lembrando que desmente para o referido prefeito 
e em qualquer outro lugar. Ressaltou que o prefeito não está presente nesta reunião, 
mas, irá desmentir as falas do mesmo em qualquer outro lugar. Em relação aos 
terrenos em que o prefeito disse que irá começar a construir em 2019 e terminar em 
2020, o vereador disse que esta notícia é muito boa, mas, não gostou da mentira que 
o prefeito falou até porque o mesmo era vereador da época, porém, falou na rádio que 
faz seis anos que não foi feito nenhum tipo de investimento no novo loteamento. Para 
o vereador Evair Pereira o prefeito mentiu porque todos lembram que o mesmo fez 
parte de uma manifestação contra a empresa Votorantim Metais, em que o juiz 
determinou penalidade em que o município recebeu vários tubos para serem 
utilizados na construção de rede de esgoto dos lotes, tendo o município recebido 
também um veículo ducato e outros itens. Se lembrou de que quando o ex-prefeito 
Altair Prado deixou seu mandato, uma grande parte da construção da rede de esgoto 
o mesmo deixou pronta.Relatou que o deputado Cássio Soares destinou recurso no 
valor de cem mil reais e o Sr. Adenilson Queiroz se lembra bem porque era vereador 
na época, recurso este usado na drenagem de água pluvial. O vereador Evair Pereira 
disse que o que pode afirmar nesta sessão é que há dois anos e dois meses em que 
este vereador foi autor de mais ou menos sete requerimentos, requerendo a 
manutenção das ruas do loteamento e até o momento foi feita a limpeza com a 
máquina da prefeitura por apenas uma vez e com isso o prefeito corre o risco de ter 
perdido todo o serviço que foi feito antes pelos ex-prefeitos Altair Prado e Neli Leão, 
visto que sem a manutenção das ruas os bueiros entopem e se isso ocorrer os 
mesmos tem que ser arrancados, tendo enfatizado que neste dois anos de mandato 
do prefeito Adenilson a falta de manutenção do novo loteamento, pode ter 
comprometido os bueiros e a parte pluvial do local. Continuando o   vereador Evair 
disse que outra mentira dita pelo prefeito é que devido a uma denúncia ao Ministério 
Público feita pelos vereadores, foi que cessaram com a realização das cirurgias 
eletivas à população. O vereador Evair disse que o prefeito sabe muito bem, tem 
conhecimento de todo o teor, que desde o início de 2018, esta Casa recebeu 
denúncia anônima, a qual foi repassada ao executivo, pois, os vereadores estiveram 
em seu gabinete e pediram para que o mesmo adequasse de acordo com o 
entendimento dos vereadores e do assessor jurídico da Câmara, porém, nem 
resposta o prefeito deu, o qual simplesmente ignorou e achou que da forma como 
estava sendo feito estava correto. Relatou que é normal haver divergências, que os 
vereadores não estão nesta Casa para criticar e sim para ajudar e a partir do 
momento que os vereadores procuraram o executivo para tentar resolver, era porque 
a intenção seria a de resolver da melhor maneira possível, como não houve resposta 
do prefeito, e os vereadores têm que dar resposta à todas as denúncias, e no 
entendimento dos vereadores havia dúvidas no processo, foram buscar informações 
no MP que é onde podem informar se a forma que estava sendo feito era certa ou 
errada. Mas, o prefeito falou na rádio que por causa desta denúncia o município parou 
com todo procedimento de realização de cirurgias. Tendo o vereador ressaltado que 
em momento algum partiu de algum vereador desta Casa o pedido para que o mesmo 
parasse com as cirurgias, pelo contrário, para 2019 os vereadores votaram emenda 
impositiva ao orçamento no valor de noventa e cinco mil reais destinada a realização 
de cirurgias eletivas. Enfatizado pelo vereador Evair que o dinheiro público tem que 
ser usado dentro da lei, já o particular pode ser usado onde a pessoa quiser, e as leis 
existem para isso, justamente para impedir que exista fraude, porque no meio público 



o serviço é pago por aquele que oferece menor preço, por isso, que existe a lei de 
licitação. Salientou que o que os vereadores fizeram foi cumprir seu papel, lembrando 
que o MP nunca pediu para que o prefeito parasse com as cirurgias, tendo o 
executivo parado única e exclusivamente por vontade dele para tentar incriminar a 
Câmara e jogar a culpa nos vereadores, mas, a culpa está no prefeito e se o mesmo 
quiser dar continuidade na realização das cirurgias eletivas não há nada que impeça, 
até que venha a decisão do Ministério Público. Salientou mais uma vez que os 
vereadores apenas fizeram sua parte e em momento algum pediram para que o 
prefeito parasse com as cirurgias. Continuando o vereador Evair Pereira comentou 
também que outro assunto citado pelo prefeito na rádio, foi sobre o veículo da saúde, 
e para este vereador o prefeito culpou a Sra. Monica Emídio, Diretora do 
Departamento de Saúde. E para o vereador, pela experiência que a referida diretora 
tem, a mesma deve ter dito ao prefeito que o veículo estava no estacionamento da 
policlínica e também haviam outros veículos e por isso, o veículo que foi usado para 
transportar os alunos não iria fazer falta no hospital. Mas, em relação a questão 
jurídica quem tinha que ter conhecimento era o executivo e seu procurador jurídico, e 
não a Sra. Monica, que não tem culpa nenhuma, tendo enfatizado que a culpa é do 
prefeito a partir do momento que o mesmo autorizou que o veículo da saúde 
transportasse alunos até Franca. O vereador Evair Pereira fez requerimento ao 
executivo para que junto da procuradoria jurídica do município, informem a esta 
Casa qual legislação dispõe da permissão de uso de veículo destinado ao 
departamento da saúde no transporte de alunos de curso superior que saem de 
Fortaleza de Minas para estudarem em Franca -SP. Lembrando que este 
transporte não é obrigação do município por ser curso superior, pois, obrigação 
do município é o ensino fundamental. Lembrando ainda, que haviam vários 
veículos do transporte escolar parados no pátio municipal, visto que as aulas 
na cidade de Fortaleza ainda não haviam se iniciado. Ressaltou não querer 
entendimento diferente, apenas gostaria de saber da legalidade quanto a este 
transporte. Em relação ao canal de tv EPTV Sul de Minas, o vereador Evair relatou 
que já faz mais ou menos quatro ou cinco dias que está fora do ar, e não houve 
nenhum pronunciamento e nenhum aviso sobre esta ocorrência e diante da matéria 
divulgada pelo Jornal Folha da Manhã, a qual relata que o prefeito municipal 
extrapolou o índice prudencial da folha de pagamento, e por isso, foi intimado pelo 
Tribunal de Contas para prestar esclarecimentos, no entendimento do vereador Evair 
esta situação lhe fez lembrar de alguns anos atrás, de um antigo prefeito de Fortaleza 
que quando iriam transmitir alguma notícia contra o  mesmo, o canal era retirado do 
ar. O vereador Evair Pereira esclareceu que não está dizendo que o atual prefeito 
teve esta atitude, porque senão, o mesmo volta à rádio e falará que este vereador não 
tem caráter. Disse que esta situação foi uma grande coincidência, pois, se o jornal 
folha da manhã noticiou esta informação do Tribunal de Contas, com certeza, seria 
transmitida na EPTV e o fato é que de setenta a oitenta por cento dos fortalezenses 
assistem o jornal da EPTV Sul de Minas. Deixou claro que não está dizendo que o 
executivo teve esta ação, mas que a coincidência foi grande lhe fazendo lembrar de 
um antigo prefeito de Fortaleza de Minas. Informou que foi concedida autorização 
pelo Presidente para que o assessor jurídico possa se deslocar até Belo Horizonte 
para poder ir ao Tribunal de Contas e analisar realmente através do Tribunal de 
Contas o que realmente está ocorrendo no município porque, quando chega a esta 
Casa projetos de leis do executivo solicitando reajuste de salário dos servidores, os 
vereadores sempre solicitam o impacto orçamentário do mesmo, o qual sempre é 
informado que conforme o impacto o reajuste é legal, mas, foi somente os vereadores 
aprovarem o referido projeto de lei, que divulgaram matéria neste sentido no jornal 
folha da manhã. Esclareceu que com o índice da folha estourado, o prefeito não pode 
fazer contratações e nem criação de cargos de maneira alguma a não ser o reajuste 
previsto em lei ou seja, a revisão geral. Disse que de agora em diante os vereadores 



terão dúvidas quando aos possíveis projetos de reajustes que possam vir à Câmara, 
os vereadores ficarão na dúvida porque quando pedem informações o prefeito fala 
que está legal, ou então, alguém não está dando conta de somar o índice prudencial 
da folha. Após o vereador Evair Pereira disse que o prefeito também respondeu sobre 
o veículo novo que o mesmo utiliza no dia a dia o qual foi destinado a área da saúde, 
mas, na opinião do vereador o prefeito poderia utilizar de um veículo mais velho, já 
que é apenas para o prefeito transitar dentro da cidade e fazer visitas a zona rural, 
lembrando que se o prefeito for viajar a situação é diferente, e pode usar um veículo 
mais novo, do contrário, deveria ceder o veículo novo para quem faz viagens longas. 
Disse que conforme respondido pelo prefeito, que o mesmo está precisando de 
economia, então que seja economizado em um veículo mais velho até consertar o 
veículo fusion que era o veículo oficial, ou até que arrume outro para usar. Na 
sequência o vereador Evair Pereira fez requerimento ao departamento de 
epidemiologia requerendo seja realizada inspeção a Rua João do Prado 
Carvalhaes, próximo ao Sr. Toninho do Quinzote, onde tem aparecido várias 
cobras e também há várias poças d'água que podem contribuir com o aumento 
dos focos de larvas do mosquito da dengue. Falando novamente sobre o 
pronunciamento prefeito na rádio, o vereador Evair Pereira esclareceu que está de 
bandeira branca para com o mesmo, que quer paz, porque o município perde muito 
quando há desavenças entre o executivo e o legislativo. Solicitou que o prefeito pense 
mais antes de procurar uma rádio para denegrir a imagem dos vereadores. Que o 
importante é ambos os poderes agirem de forma correta, conversarem e chegar num 
acordo porque quem perde é só a população. Na seqüência o vereador Evair Pereira 
disse ter recebido informação de que a patrol do município estava fazendo um serviço 
no local conhecido como Sagrada Família, município de Passos, e isso ocorreu um 
dia depois do Presidente da Câmara ter solicitado a máquina para fazer manutenção 
da estrada do Chapadão. Disse que quando é questionado o prefeito apresenta 
convênio firmado entre os municípios de Fortaleza e Passos. Relatou que gostaria 
que alguém falasse o dia que a máquina do município de Passos fez algum serviço 
dentro do município de Fortaleza, porque para o vereador isso nunca aconteceu. 
Questionou que convênio é este que somente o município de Fortaleza ajuda, porque 
todo convênio firmado é uma troca de favor, disse que este convênio é somente uma 
forma que o prefeito encontrou de passar para o município de Passos. Ressaltou não 
ser contra o convênio desde que as estradas do município estejam em boas 
qualidades, mas, prestar serviços no município de Passos e deixar Fortaleza sofrendo 
não é o certo. Em seguida se lembrou de ofício expedido e disse estar com medo de 
as atitudes demorar a ser tomada, falou que o assunto é importante inclusive para a 
área da saúde. Falou novamente que a mina subterrânea existente no município de 
Fortaleza está sendo inundada e isso vai ser uma das maiores catástrofes que 
Fortaleza de Minas já ouviu falar, isso de maneira silenciosa, e quando a mina se 
encher por completo, a mesma irá lançar água cancerígena em todas as minas d'água 
da região e as águas destas minas cairão no ribeirão, conseqüentemente no rio do rio 
para as torneiras das residências o que fará com que a população venha a 
desenvolver câncer. Comentou que pediu apoio à polícia ambiental de Passos, mas, 
está achando que está demorando muito porque acionaram a secretaria do meio 
ambiente, a qual por achar que o assunto é absurdo acionou o governo. Comentou 
que se não conseguirem parar a inundação da mina as mortes em Fortaleza serão 
maiores que as de Brumadinho. Falou que na mina há metais pesados e a água é 
cancerígena, lembrando que a COPASA não trata água com metais pesados. Falou 
que esta água irá atingir os lençóis freáticos inclusive da região de Passos e se não 
correrem a tempo, e as autoridades não tomarem as providências os problemas serão 
enormes. Informou que fez contato com a EPTV a qual ficou de retornar, mas, nem 
resposta deram porque não é eles que vão beber a água contaminada. Tendo o  
vereador Evair Pereira com a participação do vereador Helio Justino, feito ofício 



ao prefeito de Itaú de Minas solicitando apoio no sentido de intervir junto as 
autoridades competentes para barrar o processo de inundação da mina 
subterrânea da mineradora de Fortaleza, a qual futuramente fará com que seja 
distribuída água cancerígena para a população fortalezense e cidades vizinhas. 
Dito pelo vereador que as vezes algumas pessoas vão pensar que esta inundação 
será boa porque irá aumentar a água nas minas, porém, irá aumentar de água com 
câncer. Pediu a todas as autoridades de saúde que pelo amor de deus parem a 
empresa localizada no município, que na realidade é uma sucateira. Falou que a 
Votorantim é uma empresa inconseqüente que ficou no município, levou toda riqueza 
e está deixando uma doença terrível. No uso da palavra o VEREADOR MÁRCIO 
DOMINGUES ANDRADE, também comentou sobre a ida do prefeito à rádio para 
fazer um desabafo sobre a reunião de 04/02, conforme dito pelo radialista. Relatou 
que o prefeito ficou nervoso e bravo, e na opinião do vereador isso foi desnecessário 
porque os problemas não se resolvem desta maneira. Comentou que a Câmara 
sempre esteve de portas abertas para receber o mesmo e pudessem discutir e 
resolver os problemas. Questionou os motivos de o prefeito não ter procurado a 
Câmara para falar com os vereadores ao invés de ir à rádio. Disse que o prefeito 
poderia ter participado de reunião junto aos vereadores uma vez que as sessões da 
Câmara também são transmitidas pela referida rádio. Em seguida o vereador Marcio 
Andrade agradeceu as ligações e mensagens recebidas de manifesto em favor da 
pessoa deste vereador, o qual está na vida pública há três mandatos e graças a Deus 
em um grau de reconhecimento muito bom. Comentou que de sua segunda para 
terceira eleição seu aumento de eleitorado foi de entorno de sessenta e seis por 
cento, e para o vereador isso é comparação de trabalho, e diante disso gostaria de 
deixar um recado para o prefeito dizendo que rádio não intimida este vereador, que as 
palavras e o termo "mau caráter" que o prefeito usou dizendo que o vereador poderia 
ser, isso o referido vereador optou por não responder porque as pessoas que estão 
próximas do mesmo e que o conhecem de verdade sabe bem a pessoa que tal 
vereador é, sabe as qualidades que o mesmo tem, e este vereador não tem que 
provar ao prefeito esta questão de qualidade. Continuando disse que se o prefeito 
quis ir para uma rádio amedrontar o vereador, lembrando que em sua opinião a ida do 
prefeito na rádio foi com o intuito de colocar a população contra todos os vereadores, 
porém, em seu nome gostaria de esclarecer que a atitude do prefeito não irá calar o 
referido vereador porque o que o mesmo tiver que falar irá falar uma vez que a 
população o colocou na Câmara para isso. Disse que irá responder, reclamar, solicitar 
e responder aquilo que achar que é necessário. Quanto as falas do prefeito o 
vereador Marcio Andrade iniciou a fala dizendo que o mesmo fala que são 
respondidos os requerimentos dos vereadores, pediu desculpas ao prefeito e disse 
que as respostas encaminhadas são copiadas e coladas de outras respostas, são 
bem iguais e não tem fundamento com relação aos questionamentos feitos pelos 
vereadores, e que a maioria das resposta parecem mais uma enrolação, as quais 
poderiam ser mais claras, mais específicas, tipo vai fazer, não vai e porque, mas, isso 
os vereadores não encontram nas respostas. O vereador Marcio Andrade esclareceu 
que está direcionando a palavra ao prefeito, porque ele é o único prefeito da cidade e 
foi ele quem procurou a rádio para se pronunciar. Falou que conforme dito pelo 
prefeito o mesmo não quer brigar nem discutir, já o vereador não entende desta 
forma, porque se procurou a rádio foi com a intenção de procurar briga, mas, na 
opinião do vereador o prefeito levantou bandeira errada, porque o vereador está na 
Câmara para defender a população e não brigar com o prefeito, e qualquer coisa que 
o mesmo falar o vereador irá responder da mesma maneira. Comentou que o povo 
não precisa deste tipo de situação, que está nesta Casa para reivindicar. Em relação 
a limpeza de ruas e praças solicitadas, o prefeito fala que está com dificuldades e 
todos entendem, tanto que na reunião este vereador falou por várias vezes o fato de 
saber das dificuldades, porém, pedem prioridade porque a situação está crítica, e se o 



vereador fala em Plenário é porque o povo lhe pediu. Disse que se tem muitos 
buracos nas ruas e o mesmo fala em reunião é porque o povo reclama ao mesmo. 
Salientou que se o povo pede soluções de alguns problemas à algum vereador é 
porque estes têm que fazer as suas partes. Lembrando que estão na Câmara para 
isso. Após o vereador Marcio Andrade comentou que no pronunciamento feito na 
rádio o prefeito usou de mentira, não somente no aspecto citado pelo colega Evair 
Pereira, mas, quando falou que o vereador Marcio Andrade queria que a prefeitura 
multasse os munícipes que não fizerem a limpeza de seus lotes. Esclarecido pelo 
vereador Marcio Andrade que o mesmo não falou isso, que na realidade falou em 
reunião que sugere e queria que fosse criada lei em que a prefeitura faça a limpeza 
dos terrenos de cidadãos que foram notificados e não efetuaram a referida limpeza, e 
passe a conta/valor do serviço aos referidos proprietários. Que não falou de multa e 
sim de cobrar o que foi gasto. Questionou se alguém ouviu o mesmo dizer que era 
para multar a população. Que disse que não queria que a prefeitura ganhe dinheiro 
com isso e não que era para multar, e que por isso, o vereador entende que o prefeito 
mentiu. Em relação as cirurgias eletivas o vereador Marcio Andrade relatou que o 
prefeito também mentiu porque a Câmara não mandou parar cirurgia nenhuma. Que o 
prefeito mentiu inclusive quando falou que os vereadores deveriam procurar o MP 
para verificar se o processo estava errado. Tendo o vereador falado diretamente ao 
prefeito informando que a Câmara tem assessor jurídico o qual verificou que o método 
utilizado na licitação foi errado. O vereador ainda falou sobre discurso do prefeito 
sobre algum dos vereadores ter alguém da família que precisasse ir para a Santa 
Casa, tendo o vereador repetido fala do colega Evair o qual disse que quando o 
dinheiro é particular, cada manda no seu, mas, em dinheiro público devem seguir a lei 
a qual fala que deve ser o menor preço. Quanto a qualidade do serviço citada pelo 
prefeito, o vereador Marcio Andrade disse discordar porque se outras instituições 
estão liberadas para fazer este tipo de serviço, é porque são capacitados e tem 
estrutura, do contrário, estes hospitais já estariam fechados e não teriam autorização 
para realizar este tipo de cirurgia, e a partir do momento que participarem de licitação 
para procedimentos cirúrgicos é porque tem condição e liberação de órgão 
competente para isso, e se isso não ocorrer não poderão nem participar do processo. 
Disse julgar o prefeito no sentido de que há entendimento do mesmo com o 
procurador jurídico, da mesma forma que existe o entendimento da Câmara com seu 
assessor jurídico, além de ter havido denúncia sobre as cirurgias no dia 26/02/2018 e 
neste tempo foram expedidos requerimentos ao executivo, os vereadores estiveram 
no gabinete para discutirem este assunto para mostrar que a maneira que estava 
sendo feita estava errada, tendo o prefeito anotado tudo que foi falado pelos 
vereadores e assessor jurídico, porém, nem resposta para a Câmara foi 
encaminhada, e isso mostra o grau de compromisso com os vereadores e diante da 
denúncia recebida os vereadores não vão fechar os olhos porque estão nesta Casa 
para fiscalizar e se os vereadores fiscalizam o prefeito quer jogar o povo contra a 
Câmara dizendo que a mesma impediu as cirurgias, o que é mentira porque quem 
parou com as cirurgias foi o próprio prefeito que expediu decreto neste sentido 
jogando a responsabilidade sobre a Câmara e o Ministério Público. O vereador Marcio 
Andrade ressaltou que os vereadores não pediram para parar com as cirurgias, e 
falou com todo respeito diretamente ao prefeito que se o mesmo parou com as 
cirurgias antes do posicionamento do MP é porque o mesmo também não está 
confiante no procedimento. Lembrando das emendas impositivas ao orçamento anual 
colocadas pelos vereadores em dois anos valor de noventa e cinco mil reais por ano 
para que o prefeito não parasse de fazer as cirurgias, então, o por lei o prefeito tem 
que cumprir e diante disso a Câmara não quer que parem com as cirurgias, porém, o 
procedimento licitatório tem que ser feito de maneira correta. Enfatizou que o MP irá 
avaliar e se os vereadores estiverem errado, então será dada continuidade na 
realização destas cirurgias, mas, se a Câmara estiver certa, que o prefeito mude o 



procedimento e dê continuidade. Após falou que o prefeito é uma pessoa boa, um 
homem honesto que todos conhecem,inclusive a família do mesmo, porém, na 
opinião do vereador este tipo de discurso parecido com o discurso do deputado 
Emidinho Madeira, de se vitimar muito, não deveria ser feito desta forma porque o 
prefeito não tem nada de vítima. Em relação ao requerimento sobre a assistente 
social sugerido pelo vereador Marcio, em que o prefeito respondeu que os serviços 
não ficaram parados, o vereador Marcio disse que não falou nada disso, apenas fez 
solicitação para uma melhor qualidade no trabalho para o povo já que no município há 
duas assistentes sociais. Sobre a questão da contratação de fisioterapeuta substituto 
para suprir as férias do profissional efetivo, segundo o vereador Marcio o prefeito não 
respondeu isso na rádio, então, deve ser porque concordou com o vereador com o 
fato de ter faltado fisioterapeuta. O vereador disse saber de pessoas que estão em 
pós operatório e que precisava deste tipo de atendimento e não teve por falta do 
profissional, o qual estava de férias. Tendo o vereador dito não ser contrário às férias 
do profissional mas que poderiam ter contratado substituto. Quanto a OLIMPFORT o 
prefeito dito que irá realizar a olimpíada com diversos esportes. Dito pelo vereador 
Marcio que torce para que isso realmente aconteça, porque já se passaram dois anos 
e até agora nada foi feito neste sentido. Solicitado pelo vereador que o executivo 
invista mesmo no esporte porque as crianças e a população de modo geral se 
interessa e gosta. Relatou que está assistindo campeonato de futsal que está 
acontecendo no poliesportivo, que gosta e realmente é bom, inclusive parabenizou a 
realização na reunião anterior, porém, gostaria que fossem feitas outras modalidades. 
Sobre a fala do vereador de que a população ajuda a administrar, o mesmo disse que 
quando é feita reclamação ou algum pedido, o prefeito fica nervoso e não quer 
escutar. Questionado pelo vereador Marcio se então o prefeito irá escutar o povo já 
que o mesmo disse que quer que a população ajude a administrar. Com relação a 
matéria divulgada sobre o índice da folha de pagamento em que foi citado o município 
de Fortaleza de Minas, o vereador Marcio Andrade fez requerimento ao executivo 
requerendo seja encaminhado esta Casa, o índice da folha de pagamento dos 
servidores públicos municipais, dos últimos vinte e cinco meses, 
separadamente mês a mês. Requer seja descriminado o índice, a receita, o 
gasto com pessoal, e a quantidade de funcionários efetivos e contratados mês a 
mês. Participa deste requerimento o vereador Evair Pereira. Em seguida o 
vereador Marcio Andrade ainda comentou que o prefeito falou na rádio que com 
relação ao requerimento expedido sobre a patrulha rural, que o vereador não sabia se 
teriam atrasado o envio da documentação para recebimento da mesma por algum 
motivo ou se foi a pedido do prefeito. O vereador relatou que o prefeito falou na rádio 
que não tem essa índole, que não é mau caráter, e que as vezes quem falou isso é 
que seja mau caráter e pensa dessa forma. Que o prefeito ainda disse que não tem 
esta capacidade e que tem vergonha na cara. Esclarecendo os fatos o vereador 
Marcio Andrade relatou que o município recebeu o recurso dia 14/12/2018 e os 
equipamentos foram comprados em 29/01/2019. Tendo o vereador Marcio Andrade 
feito requerimento com participação do vereador Danilo Oliveira ao executivo 
requerendo explicações dos motivos desta ocorrência, visto que a licitação 
estava pronta e o recurso havia sido recebido. Requer esclarecimentos dos 
motivos de não ter sido adquirida a patrulha mecanizada no período de 
14/12/2018 a 29/01/2019. Após o vereador Marcio Andrade disse que não foi maldoso 
em sua fala e que algumas pessoas solicitaram ao mesmo a gravação da reunião 
anterior para que pudessem ouvir quando o vereador discorreu sobre este assunto. 
Dito pelo vereador que o mesmo não foi tão agressivo e nem tão ignorante ao ponto 
de querer maltratar o prefeito, simplesmente falou que erros desta natureza não 
podem acontecer, que não sabia o que tinha acontecido e ainda falou que não queria 
culpar ninguém e que não sabia se foi a pedido do prefeito, mas, não quis dizer que 
foi por questão política, e sim simplesmente se foi atitude administrativa que estava 



esperando acontecer algo. Questionou ao prefeito os motivos de ter usado de tanta 
ignorância numa resposta, disse que esteve com o mesmo na terça-feira após a 
reunião lhe cumprimentou e não entendeu porque o mesmo não desabafou com o 
vereador naquele momento, mas, teve que ir na rádio, e para o vereador esta ação 
está parecendo tempos passados em que prefeito ia na rádio para colocar o povo 
contra a Câmara, que ficava de marcação com as pessoas. Explicando este assunto, 
o vereador Marcio disse ter sido procurado por munícipe que necessitava dos 
serviços da prefeitura, e cordialmente este vereador procurou o prefeito com tal 
solicitação a qual não era nada de extraordinário e que prejudicasse a administração, 
e a partir da data que o vereador falou com o prefeito neste assunto, todas as vezes 
que o cidadão procurou o prefeito com algum tipo de pedido, o mesmo respondia que 
era para o mesmo procurar o vereador Marcio, pois, este ajudaria o referido cidadão. 
Tendo o vereador se questionado se havia passado a ser prefeito. Disse que o que 
está parecendo é que está havendo perseguição igual acontecia com um antigo 
prefeito que Fortaleza já teve, o qual ficava com ciúmes dos vereadores quando os 
mesmos iam intervir junto ao poder público para que conseguisse alguma coisa. Disse 
que não está pedindo nada para si próprio e sim para o povo, que gostaria de deixar 
bem claro que da mesma maneira que o prefeito pediu desculpas na rádio porque 
ficou nervoso, o vereador não está nervoso, mas, fica revoltado e indignado porque 
uma pessoa da qualidade do mesmo, inteligente, empresário, produtor rural, de ótima 
família e perder a estribeira com tão pouco. Falou sobre algumas dificuldades, 
inclusive quando o vereador sobre o cidadão do qual o prefeito não quis ajudar e em 
resposta o prefeito disse que não conversava por telefone, tendo o vereador 
questionado se então o prefeito conversa somente por rádio. Pediu ao prefeito que 
não agisse desta forma, porque são companheiros, candidatos do mesmo partido e 
coligação. Disse que os vereadores ajudaram a eleger o mesmo e em sua opinião o 
prefeito deveria ouvir mais esta Casa porque unindo os votos dos nove vereadores, 
há representatividade maior do que a votação que o prefeito teve para ser eleito, 
então, o povo votou nos vereadores confiando nos mesmos para que pudessem 
representar o povo, então se estão levando os anseios da população é porque 
querem o melhor para a cidade de Fortaleza. Após disse que não está nesta Casa 
para iniciar briga, que é companheiro do prefeito e que o que o mesmo precisar 
dentro da Casa estará a disposição como sempre fez. Relatou que foi vereador do 
mandato do ex-prefeito Altair Prado, e cobrava ele e o partido conforme era 
necessário. Que foi vereador no mandato da ex-prefeita Neli Leão, era oposição, e 
quando tinha que parabenizar pelos trabalhos realizados, o fazia, mas, quando havia 
necessidade de cobrar também cobrava. E atualmente vê que o atual prefeito está 
achando ruim dos vereadores cobrarem. Pediu para que o mesmo não faça isso 
porque são companheiros e solicitou que o prefeito participe mais da vida dos 
vereadores na Câmara, pois,com isso a cidade só tem a ganhar. Pediu ao prefeito 
que não fique nervoso porque isso não resolve, deu graças as Deus pelo prefeito ter 
atendido algumas solicitações dos vereadores e solicitou que mantenham a calma e 
sejam companheiros porque assim será melhor para a população. Em seguida o 
vereador Marcio Andrade disse que há alguns dias ficou muito triste, porque o prefeito 
que se diz de uma caráter e uma índole muito boa, e este vereador até concorda 
porque ele é uma pessoa boa mesmo, mas, não teve coragem de exonerar um 
servidor, tendo sido exonerado por portaria e o servidor ficou sabendo através de 
amigos, o que é muito feio da parte do prefeito, porém, o vereador não irá criticá-lo. 
Tendo sugerido o envio de ofício do Plenário ao Sr. Aroldo Aguiar, parabenizando 
o mesmo pelos bons serviços prestados no município como diretor do 
departamento de educação, inclusive com as novas apostilas adotadas das 
quais a Câmara também disponibilizou recurso através de emenda impositiva.  
Estendendo os cumprimentos aos servidores do CEMEI e a todos do setor da 
educação. A sugestão foi acatada. Também foi feito ofício do Plenário a diretora 



do departamento de saúde parabenizando a mesma pelos bons trabalhos 
desenvolvidos no referido departamento, estendendo os cumprimentos a todos 
os servidores da área. Ainda com a palavra o vereador Marcio Andrade voltou a falar 
ao prefeito que são companheiros e que não está nesta Casa para brigar com o 
mesmo. Dito pelo mesmo que se fosse um vereador mais brigão, iria dar mais 
trabalho ao prefeito e desta forma prejudicaria a população, porém, não está nesta 
Casa para isso e sim para fazer o bem para o povo. Continuando o vereador Marcio 
Andrade relatou que o prefeito enfatizou muito que os servidores públicos que 
trabalham com o mesmo, são excelentes funcionários de extrema qualidade. E com 
relação a fala do prefeito sobre desonestidade, ninguém questionou isso da pessoa 
do prefeito e de nenhum servidor. Tendo o vereador deixado claro que ninguém falou 
nada relacionado a falta de competência ou qualificação de qualquer funcionário que 
trabalha na administração pública, e se houve erro o mesmo deve ser sanado. Deixou 
claro que não falou que os funcionários não são competentes, que esta fala não foi 
dos vereadores e então que o prefeito reveja esta questão. Em seguida falou o 
VEREADOR DENILSON AUGUSTO NASCIMENTO para se defender quanto ao 
pronunciamento do prefeito na rádio difusora, tendo em vista, este vereador não ter 
gostado da forma que foi feito. Relatou que isso lhe fez lembrar de um certo tempo 
atrás onde esteve na Câmara representando o povo, levava reivindicações para o 
prefeito da época, ou cobrava sobre algo errado que estava sendo feito e o referido 
prefeito se pronunciava em rádio e depois cortava benefícios das pessoas e isso 
automaticamente era feito para jogar o povo contra a Câmara. Pediu ao prefeito que 
pensasse bem e não fizesse mais isso e solicitou que se o mesmo quer se defender 
ou se sentiu ofendido, basta vir à Câmara que está de portas abertas, pois, assim 
conversarão olho no olho. Disse que a reunião da Câmara é transmitida pelo rádio e a 
população também irá ouvir o prefeito. Relatou ter ficado chateado com o 
pronunciamento do prefeito, inclusive quando o mesmo fala sobre as cirurgias 
eletivas, e que se quem precisasse fosse algum parente de um dos vereadores se 
não iriam para a santa casa, respondido pelo vereador Denílson que logicamente iria 
sim, porém, existe regras para o poder público as quais devem ser cumpridas e se 
isso não acontecer óbvio que irá implicar em problemas para o executivo. Relatou que 
a Câmara está querendo ajudar e não prejudicar a administração, pelo contrário, no 
que diz respeito as cirurgias a Câmara está apoiando, sempre cobrando, tanto que 
colocaram emenda impositiva para que fossem realizadas mais cirurgias. Em relação 
ao assunto das árvores caídas na estrada o vereador Denílson relatou que não disse 
que não tiraram a mesma da estrada, apenas sugeriu que quando ocorresse fato 
desta natureza que o prefeito pedisse para o chefe do setor ficasse atento para não 
deixar acontecer o que ocorreu alguns meses atrás, porque o vereador foi procurado 
por cidadãos que falaram que a árvore ficou caída na estrada por cinco dias. Sobre a 
fala do prefeito de que o vereador deveria ter feito contato com o mesmo para 
informar do problema, o vereador Denílson questiona como iria fazer contato se 
soube da queda da referida árvore depois que a mesma já havia sido retirada do 
local. Quanto a roçada das margens das estradas o vereador Denílson Nascimento 
fez requerimento ao executivo requerendo informações dos motivos de o trator 
do município e as roçadeiras não estarem sendo utilizados nos trabalhos de 
limpeza (roçada) das margens das estradas rurais. Justificou que o município 
possui tais equipamentos que são exclusivos para este serviço. Participam 
deste requerimento os vereadores Evair Pereira, Helio Justino e Welington dos 
Santos. O vereador Denílson Nascimento salientou que estas roçadeiras foram 
conseguidas através de emenda parlamentar da deputada Dâmina Pereira com o 
apoio do atual Presidente desta Casa, faz dois anos que as roçadeiras estão paradas 
e não se sabe o motivo de não estarem utilizando as mesmas. Quanto a fala do 
prefeito de que o mesmo não é corrupto e que não está usufruindo de nada da 
prefeitura, o vereador Denílson Nascimento disse saber disso e que ninguém falou 



que o mesmo é corrupto, pelo contrário, o vereador conhece bem a pessoa do 
prefeito, pessoa trabalhadeira, honesta e por isso trabalhou na campanha política e 
votou para o mesmo porque confia na pessoa do prefeito. Disse acreditar que o 
mesmo ainda irá fazer uma boa administração, mas, ficou chateado pela forma como 
foi feito o pronunciamento do mesmo. Após o vereador Denílson Nascimento solicitou 
a mesa diretora permissão para que fossem lidas as respostas de requerimentos 
encaminhadas à Câmara, pois, assim o povo irá entender e saber qual a resposta é 
enviada, que este pedido se faz em face da fala do prefeito de que o mesmo não tem 
como se defender visto que ele responde todos os requerimentos e o povo não sabe 
o que foi respondido. Em aparte o vereador Evair Pereira disse que o prefeito fez esta 
cobrança, mas, quando o mesmo foi Presidente desta Casa as respostas também não 
eram lidas, e as vezes está cobrando agora porque passou para o outro lado e 
começou a sentir. Tendo o vereador Denílson concordado e dito que quando troca de 
cadeira as coisas mudam. Relatou que o atual prefeito já foi vereador e sabe que o 
que os vereadores fazem na Câmara é de direito e de dever dos mesmos, pois, se as 
pessoas fazem cobranças é lógico que os vereadores irão encaminhar requerimentos 
ao executivo, pois, a função dos vereadores é a de fiscalizar e cobrar ações do 
prefeito. Comentou que não viu motivo de o prefeito ter ido na rádio fazer um 
desabafo, pelo menos sobre a fala deste vereador referente a árvores caídas na 
estrada, porque o vereador simplesmente pediu para que fiquem atentos para que 
não ocorresse novamente, que não falou para retirarem e do contrário, se estivesse 
passando pelo local e tal árvore estivesse caída o próprio vereador tiraria a mesma do 
caminho. Enfatizou que uma rádio é muito útil e importante, mas, dependendo do jeito 
de se expressar acaba levando a um entendimento diferente e as pessoas entendem 
errado e acham que a Câmara está querendo atrapalhar a administração, o que não 
procede porque os vereadores estão querendo ajudar para que o prefeito não faça 
coisa errada e tenha que pagar no futuro. Lembrou a todos que o ex prefeito citado foi 
processado várias vezes não só por corrupção, mas, também por não obedecer leis e 
normas. Ressaltou que estão tentando ajudar tanto que foram encaminhados 
requerimentos referentes a realização das cirurgias eletivas, falaram pessoalmente 
com o prefeito que não deu a mínima atenção e como é de entendimento do assessor 
jurídico que a forma usada está errada a obrigação dos vereadores é informar ao MP 
que está errado e que o prefeito conserte o erro. Ao final deixou se repúdio quanto a 
fala do prefeito e disse que quando o mesmo quiser retrucar algo ou achar que os 
vereadores estão errados, que o mesmo venha a Câmara para que possam conversar 
ou que convide os vereadores para uma reunião no gabinete, pois, não deve 
depender da rádio para desabafar ou para levar a população a ficar contra a Câmara, 
contra a atitude do vereador. Em relação a denúncia recebida pela Câmara e lida 
nesta reunião o vereador Denílson Nascimento disse que não há como colocá-la 
embaixo do tapete. Que os vereadores terão que averiguar, que não sabem se 
existem culpados e errados. Tendo o vereador questionado ao Presidente se será 
expedido requerimento ao executivo quanto ao assunto. Em aparte o vereador Evair 
Pereira sugeriu o envio de requerimento do Plenário ao executivo informando o 
recebimento da denúncia e requerendo informações sobre uma possível 
comissão criada para averiguar este caso para ser feito o pagamento ao 
servidor Elcio Santos. Requer seja encaminhada documento de todo 
procedimento que foi feito com relação ao referido servidor o qual recebeu em 
folha de pagamento mais de vinte e três mil reais por trabalhos feitos com 
motor serra. Justificando que após o recebimento dos documentos os 
vereadores saberão o rumo a ser tomado. Requer ainda, toda documentação 
referente ao ato do pagamento do serviço realizado. A sugestão foi acatada e o 
requerimento expedido em nome do Plenário. Finalizando o vereador Denílson 
Nascimento disse que também foi parceiro político do prefeito, que foram da mesma 
legenda, trabalhou e votou para o mesmo, e não se arrepende disso. Enfatizou que 



quando são companheiros não precisam brigar e ficar batendo um no outro, porque 
este tipo de política para este vereador não serve e não irá levar a lugar algum. Falou 
que a Câmara e o prefeito devem caminhar juntos porque senão. Quanto a questão 
da inundação da mina subterrânea o vereador Denílson questionou ao colega Evair 
se seria viável levar o assunto ao MP. Tendo  o vereador Evair Pereira solicitado 
autorização ao Presidente para que o assessor jurídico da Câmara usasse o veículo 
oficial para ir ao MP falar sobre o assunto. O vereador informou que está disposto a ir 
ao MP fazer a denúncia para que possam intervir. Dito pelo vereador Denílson que 
talvez o MP possa intervir e paralisar esta inundação porque para explorar o minério 
usaram dinamites e vários outros produtos e máquinas que com certeza fez com que 
a água se contaminasse. Disse que em sua opinião para encher novamente estas 
galerias deveriam fazer um trabalho sério de despoluição. Em relação aos 
comentários referentes aos piques de energia citados na reunião anterior, o vereador 
Denílson comentou se já tiveram respostas. Respondido pelo Presidente que a 
resposta ainda não foi encaminhada, mas, esta é uma questão que quer batalhar e 
lutar para ter solução, porque há alguns dias estava em Fortaleza e dentro de dez 
minutos houve dois piques de energia. Disse que isso não deve acontecer e que 
devem reiterar o ofício a CEMIG e solicitar a presença dos mesmos nesta Casa para 
discutirem o porque da ocorrência de tantos piques. Tendo o vereador Denílson dito 
que gostaria de aproveitar que o prefeito está ouvindo a transmissão da reunião e 
solicitar ao mesmo que ajude os vereadores, que formem uma força tarefa para que o 
problema seja resolvido porque a situação é vergonhosa. Em aparte o vereador 
Marcio Andrade disse que este assunto foi citado por ele na reunião anterior e 
por isso gostaria de sugerir o envio de requerimento ao requerendo sejam 
instalados em locais específicos, equipamentos os quais forneçam informações 
da quantidade de piques de energia que estão ocorrendo no município, pois, 
desta forma o município terá prova material contra a CEMIG para acioná-la no 
Ministério Público, visto que os referidos piques estão sendo freqüentes e tem 
trazido problemas e insatisfação aos fortalezenses. Participa deste 
requerimento o vereador Denílson Nascimento. Dito pelo vereador Marcio Andrade 
que quando falam com a CEMIG a respeito dos piques de energia, na maioria das 
vezes não concordam e dizem que não são muitos piques e que estão fazendo a 
manutenção, mas, na opinião do vereador a instalação de equipamentos em locais 
específicos que mostre dentro de um determinado tempo a quantidade de piques que 
ocorrem na cidade.No uso da palavra o vereador Denílson Nascimento disse que o 
que é de se espantar é que não existia tantos piques de energia, que viu explicação 
em rede social sobre a existência de aparelho que liga automaticamente a chave 
quando a mesma cai e por isso que acontecem os piques de energia. O vereador 
disse que estão no século XXI e que poderiam modernizar, além do mais a CEMIG 
deveria fazer estudo da rede elétrica para ver o que está acontecendo. Quanto ao fato 
de dizerem que são muitas árvores nas redes, o vereador Marcio Andrade disse que 
na zona rural derrubam muitas árvores que estão abaixo das linhas de transmissão, 
mas, se um produtor rural derrubar uma árvore apenas das árvores que a CEMIG 
derruba, corre o risco de ir para a cadeia. Em seguida falou o VEREADOR 
REGINALDO MARQUES DOS SANTOS o qual disse não ter ouvido ainda o 
pronunciamento do prefeito e assim que ouvir fará seus comentários. Disse que esta 
é uma situação é triste porque sempre fica um impasse entre o prefeito e os 
vereadores e quem tem a perder é somente o povo que foi quem colocou os 
vereadores na Câmara. Pediu a todos que ergam a cabeça e que toquem a vida para 
frente. Após relatou ter sido procurado por munícipes que falaram a respeito da 
captação de água da COPASA abaixo de onde sai a água do Ribeirão Muniz o qual 
desce da Votorantim. Relatou que de pânico o Brasil já está cheio e que devem tentar 
acalmar as pessoas. Disse que não é obrigado a prometer, mas, se prometer é 
obrigado a cumprir e por isso acalmou quem o procurou, mas, gostaria de fazer ofício 



à Agência Nacional das Águas - ANA, solicitando seja feita visita no município 
de Fortaleza de Minas, em especial na junção do Ribeirão Muniz com o Rio São 
João para coletar amostra de água, para análise da mesma antes da captação 
feita pela COPASA. Solicita da referida agência que se a água não estiver dentro 
dos parâmetros legais, sejam tomadas as providências necessárias, exigindo 
que a COPASA faça a captação de água acima da junção do Córrego com o Rio, 
ou que sejam tomadas outras providências legais no sentido de retirar a 
população do risco que a mesma corre com relação a ingestão de água 
contaminada. Disse que foi procurado por munícipes, os quais tem preocupação 
relacionada a contaminação da água e se necessário for deverão solicitar da 
COPASA a construção de poço artesiano. Tendo o vereador dito que a partir da visita 
da ANA, a mesma irá emitir documento que poderá dar explicações à população. Em 
relação ao canal de TV da EPTV sul de minas estar fora do ar, o vereador Reginaldo 
Marques disse que o equipamento está queimado. Após fez requerimento ao 
executivo requerendo seja construído redutor de velocidade, na Rua Oraida de 
Melo Costa, mais precisamente em frente a residência do Sr. Donizete Borges, 
tendo em vista o excesso de velocidade que os veículos trafegam pelo local. O 
vereador ainda fez requerimento ao executivo requerendo seja feito paliativo no 
final da subida do morro grande, sentido Bairro Tebas, na última curva, onde 
está difícil a passagem. Fez também requerimento ao executivo para que seja 
feito abaulamento sobre o aterro da represa do Pesqueiro do Mamão localizada 
próxima da estrada de acesso de sentido à Jacuí, pois, o referido aterro está 
puxando para  o meio da estrada e com as chuvas e o tráfego de veículos, 
formam-se vários buracos com freqüência, e fazendo este serviço a água irá 
escoar para as laterais e desta forma irá reduzir os gastos com mão de obras e 
serviços no local. Continuando fez ofício a Polícia Militar do Meio Ambiente 
solicitando seja feito estudo e verificado se foi desmatada a nascente do 
Córrego Cardoso/Ribeirão Cardoso, localizada acima da propriedade do Sr. 
Jairo Pereira. O vereador justificou que quando a professora Áurea Renata e seus 
alunos apresentaram projeto nesta Casa, mostraram que a cabeceira da nascente 
principal do referido Córrego havia sido desmatada e formada pastagem. Em caso de 
ter ocorrido o desmatamento citado requer seja reflorestado o local ao menos 
dez metros próximos a nascente. Dito pelo vereador Reginaldo que próximo a 
referida nascente existia uma plantação e onde é a pequena nascente tem uma 
pequena mata onde era de propriedade do cidadão conhecido como Zé Gininho e 
este vereador não sabe se desmataram o resto da mata que existia no local. Ao final 
disse que se o Córrego estivesse com a quantidade de água devida, o povo não 
estaria preocupado com a captação de água do Rio São João para consumo. Após 
fez oficio à Diretora da Escola Estadual, solicitando cópia do projeto 
denominado "Os efeitos da seca na última década sobre os mananciais de 
Fortaleza de Minas e seus impactos no abastecimento de água à população 
urbana e rural", esclarecendo que após apresentação do projeto nesta Casa, 
despertou o interesse do mesmo em saber mais sobre o assunto, e terão 
conhecimento da localização das nascentes. Em relação aos piques de energia 
citados pelos vereadores Marcio e Denílson, o vereador Reginaldo Marques relatou 
que presenciou fato e tem testemunhas. Disse que há alguns dias choveu as cinco da 
tarde e a energia acabou vindo a se restabelecer as onze horas da noite. Disse que 
do momento que deu o pique de energia até a volta da mesma, estava em seu 
comércio e a hora que a chuva deu trégua uma caminhonete da CEMIG parou em 
frente do local onde a folha da palmeira havia caído na rede, mostraram para os 
funcionários e eles viram, porém, desceram a rua da avenida e sumiram, e mais ou 
menos por volta das dez e quinze da noite chegou outra caminhonete, os funcionários 
foram até onde a folha estava, retiraram a mesma e questionaram se alguém viu o 
que havia acontecido no local, tendo o vereador respondido que viu, que a folha havia 



caído na rede, tendo os funcionários perguntado se tinha acontecido só isso, 
respondido pelo vereador que não, que as dezenove horas e quinze minutos o 
transformador fez um barulho, tendo os funcionários respondido que neste horário 
tentaram religar e não deu certo, momento em que o vereador questionou os motivos 
de os funcionários da primeira caminhonete não terem retirado o galho e terem ido 
embora. Respondido por um dos cidadãos que a primeira caminhonete não foi 
embora que encontraram com ela em Itaú porque estava indo para Cássia e eles que 
estavam no Itaú voltaram para resolver o problema em Fortaleza. Diante do fato o 
vereador Reginaldo Marques questionou aos colegas vereadores se as contas de 
energia dos moradores de Fortaleza vem com valor reduzido devido aos piques que 
ocorrem e as horas que a cidade fica sem energia. Relatou que pensa que o Brasil 
tem visão maior do lucro do que o caráter de muitos. Falou sobre os diversos piques 
de energia que ocorrem na cidade no prazo de um mês e que se juntar todos somam 
muitas horas sem energia, porém, a conta de energia não vem com nenhum 
desconto. Fez uso da palavra o vereador WELINGTON DOS REIS DOS SANTOS 
para relatar que quanto a manutenção das estradas, soube que chegaram algumas 
máquinas no município que possibilitam fazer o serviço. Respondido pelo Presidente 
que o mesmo não tem informações sobre a chegada de tais equipamentos e se já 
estiverem no município, devem aproveitar para deixar as estradas prontas, arrumadas 
até porque as aulas já se iniciaram. No uso da palavra o vereador DANILO JUNIOR 
DE OLIVEIRA cumprimentou todos os presentes e ouvintes, e iniciou sua fala dizendo 
sobre o desabafo feito pelo prefeito municipal na rádio difusora com relação a 
impasses que o mesmo tem com o legislativo. Disse que da sua parte como vereador 
gostaria de responder a comunidade de Fortaleza e a todas as autoridades dizendo 
que os vereadores estão na Câmara para trazer os requerimentos da comunidade e 
para juntos buscar soluções para a melhoria na qualidade de vida dos fortalezenses. 
Relatou que quando os vereadores trazem os anseios da comunidade é no intuito de 
somar esforços e forças para construir uma cidade melhor. Com relação a fala do 
colega Reginaldo Marques, o vereador Danilo Oliveira fez requerimento ao 
executivo requerendo seja realizado estudo da viabilidade econômica, e se 
possível sejam custeadas pelo município as análises de água que necessitarem 
serem feitas. Requer ainda, seja feita coleta de água no encontro do Ribeirão 
Muniz com o Rio São João, tendo em vista, verificar se a atividade minerária 
trouxe algum impacto na qualidade da mesma. Parabenizou o vereador Reginaldo 
Marques pela iniciativa, mas, talvez a Agência Nacional das Águas possa dar 
resposta não com a agilidade e presteza que a população de Fortaleza precisa. Disse 
que a população tem receio quanto a qualidade da água, que a cidade já foi tema de 
reportagem da EPTV com relação a água que estava sendo fornecida para a 
comunidade, e já houve alguns incidentes, claro que não desmerecendo a COPASA e 
seus servidores que fazem um excelente trabalho, mas, a cidade já teve alguns 
problemas relacionados a qualidade da água, inclusive muitas pessoas reclamam do 
gosto da mesma e dizem que há grande quantidade de cloro e que o gosto não está 
adequado. Contou aos presentes que recebeu visita em sua casa a qual comprou 
água mineral porque não confia na potabilidade da água que chega até as residências 
fortalezenses. Ressaltou que toma da água que é fornecida pela COPASA e conforme 
dito pelo vereador Reginaldo Marques não quer alarmar a população, pois, esta não é 
função do legislativo. Disse entender que existe sim a necessidade e que possam 
fazer este estudo e verificar a qualidade desta água. Que a COPASA tem controle de 
qualidade, faz análise da água. Sobre as cirurgias eletivas o vereador Danilo Oliveira 
disse que gostaria de fazer previsão legal, pois, na lei 8.666/93, que é a lei de 
licitações. Disse que todos sabem que a fase interna é de inteira responsabilidade do 
poder executivo municipal, o qual preocupado com a qualidade dos serviços 
prestados, pode utilizar-se de critérios de julgamento, que pode ser sim o critério de 
menor preço, mas, também, pode ser melhor preço e técnica. Falou que a diretora de 



saúde, junto dos médicos e da equipe técnica do hospital possam avaliar algumas 
exigências que podem ser colocadas no procedimento licitatório. Enfatizou que 
quando os vereadores questionaram ao executivo sobre a celebração de convênios 
sem o devido procedimento licitatório, foi simplesmente uma questão de forma, e não 
disseram em momento algum para suspender e nem declararam ilegalidade do ato do 
convênio. O que entende e quando participou de licitação no município, época do 
mandato do ex-prefeito Altair Prado, o processo foi do tipo menor preço, através do 
pregão presencial. Comentou que existem outras formas de ser feito processo, 
podendo ser colocado menor preço e melhor técnica visando colocar numa fase 
interna do processo a existência da instituição de saúde estar contemplada com uma 
UTI, tendo em vista que para algumas cirurgias há esta necessidade. Disse que é 
sabido por todos que alguns hospitais da região não tem todo este aparato, isso 
visando sempre o melhor para a comunidade, então há a possibilidade de que a 
equipe técnica da prefeitura faça uma fase interna colocando estes critérios desde 
que não inviabilize a competição, ou seja, colocar exigências que apenas uma 
empresa possa cumprir, mas, desde que sejam colocadas exigências necessárias 
para o bom andamento técnico do procedimento há a possibilidade do poder público 
ter este cuidado. Enfatizou que os vereadores estão na Câmara para auxiliar o 
prefeito municipal, para que posam construir uma cidade melhor. Sobre o índice de 
folha publicado no jornal folha da manhã disse que gostaria de externar a comunidade 
e aos colegas vereadores que a receita corrente líquida do exercício de 2017 é pouco 
mais de dezessete milhões, e a RCL de 2018, teve verba inibida, pois, o Estado de 
Minas Gerais deixou de repassar mais de um milhão de reais de recursos ao governo 
do estado, sendo verificado que 5,8% da receita corrente líquida pode não ter entrado 
nos cofres públicos municipais não sendo contabilizado e conseqüentemente interfere 
no índice de folha. Disse que em consulta realizada junto ao assessor jurídico da 
Câmara buscou saber se na reportagem do jornal folha da manhã, consta índice de 
folha, tendo esclarecido que não, então, que os vereadores possam buscar estas 
informações. Ressaltou que o requerimento do vereador Marcio Andrade é importante 
para que possam esclarecer a comunidade, porque talvez no jornal foi divulgado que 
o prefeito gastou mais que o índice 54% que é o permitido, mas, isso pode não ter 
ocorrido em virtude de mais de um milhão reais que o ex governador Fernando 
Pimentel deixou de repassar aos municípios. Em aparte o vereador Marcio Andrade 
informou que este levantamento de mais de 54% que foi gasto com a folha de 
pagamento, ocorreu no segundo quadrimestre de 2018, quando fechou o terceiro 
quadrimestre foi possível fechar a folha em torno de 53,13%, retirando algumas 
rescisões. Disse que apesar de o executivo ter feito redução de funcionários, o que 
preocupa o vereador é o fato de o prefeito ter dado reajuste de salário/revisão geral, e 
o levantamento solicitado no requerimento é justamente para avaliar como será de 
agora para frente. Continuando o vereador Danilo Oliveira relatou que tem certeza 
que o executivo municipal deve usar como defesa é essa redução na receita corrente 
líquida causada pelo não repasse da cota parte de ICMS e IPVA do Governo do 
Estado. Salientou que os vereadores estão nesta Casa para trabalhar em prol da 
melhoria da qualidade de vida da comunidade e estão na Câmara para auxiliar o 
executivo para que os objetivos da administração possam ser alcançados. Falou 
sobre a importância da roçada das estradas vicinais, bem como, da importância da 
utilização da patrulha mecanizada na manutenção das estradas vicinais. Disse que 
quando teve oportunidade de andar pela zona rural do município, verificou que o 
produtor rural de Fortaleza pede muito pouco, solicitam apenas uma estrada de boa 
qualidade que possa transportar a produção,alunos, e família. Relatou que o 
produtores dizem que o que pedem e esperam é apenas isso, tendo o vereador dito 
que todos sabem das dificuldades financeiras enfrentadas pelo município, mas, 
gostaria de solicitar encarecidamente ao executivo, que façam todos os esforços 
necessários para utilizar essa patrulha mecanizada que irá ajudar muito na 



manutenção e conservação das estradas vicinais do município. Em aparte o 
Presidente da Câmara, disse está no seu terceiro mandato como vereador e tem um 
como vice-prefeito, que sempre residiu na zona rural e sempre falou isso e continua 
insistindo que para os moradores da zona rural tendo saúde, educação e uma estrada 
boas condições, não precisam de mais nada. Quanto a fala do colega Denílson 
Nascimento sobre as roçadeiras, disse que luta para que o município seja 
beneficiado, porém, tais equipamentos foram recebidos e estão parados. Tendo o 
Presidente dito que não sabe qual a dificuldade que estão encontrando para destinar 
as mesmas para fazer a limpeza das margens das estradas. Concluindo o vereador 
Danilo Oliveira consultou os demais vereadores, visto ter sido de consenso na reunião 
anterior se a Câmara poderá efetuar devolução financeira antecipada para associação 
do município à AMIG e sugeriu o envio de requerimento neste sentido ao executivo. 
Esclarecido que na reunião anterior tal requerimento já foi encaminhado, o vereador 
Danilo sugeriu aguardar a resposta do documento. Tendo o vereador Evair Pereira 
lembrado que o prefeito comentou na rádio que o havia agendado reunião em 
12/020/19 na AMIG. Em seguida falou o vereador HELIO JUSTINO DOS SANTOS, 
disse ter ficado chateado porque para quem ouviu a fala do prefeito no rádio, porque 
ficou parecendo que os vereadores não lêem as respostas de requerimentos que são 
encaminhadas à Câmara, o que não procede, porque todas as respostas que chegam 
a esta Casa são lidos. O vereador Evair Pereira concordou dizendo que o que deu a 
entender foi que os vereadores não lêem as respostas recebidas. Dando continuidade 
o vereador Helio Justino esclareceu que se os vereadores encaminham 
requerimentos ao executivo é porque recebem cobrança da população. Disse que ao 
sair para esta sessão recebeu ligação de cidadão o qual relatou que um carro quase 
colidiu com caminhão próximo as terras do Sr. Antonio Norberto porque o asfalto está 
tomado pelo mato das margens. Falou também que os requerimentos são feitos e 
enviados e acontece de serem recebidas respostas nada relacionadas ao assunto dos 
requerimentos. Após relatou ter recebido reclamações de que a máquina da prefeitura 
faz serviços para algumas pessoas e para outras não. Disse acreditar que a partir do 
momento que fizer para uma pessoa, deve atender as demais igualmente, pois, todos 
são merecedores. Tendo o vereador Helio Justino feito requerimento ao 
executivo requerendo sejam prestados serviços com as máquinas do município 
à todos os cidadãos que necessitarem. Em relação ao campeonato de futsal que 
está sendo realizado comentou que faz parte do conselho de esporte e que o primeiro 
campeonato era para ter sido realizado no campo do Sr. Itamar Justino, no Pesqueiro 
do Mamão, o que não aconteceu. O vereador disse ter ouvido comentários de que 
foram visitar no campo e parece que o mesmo não tinha condições ou o Sr. Itamar 
não permitiu, tendo o vereador dito que na realidade não sabe o que aconteceu para 
que o campeonato não acontecesse no campo do Pesqueiro do Mamão. Relatou que 
visitou o local e observou que o mesmo tinha condições para jogo e em seu 
entendimento é muito difícil uma atitude desta, pois, a partir do momento que é 
programado para ser feito o campeonato em determinado local, o correto é que ocorra 
conforme a programação. Relatou que mudam de uma hora para outra, assim como, 
são feitos alguns serviços para algumas pessoas e não para outras o que é errado 
porque ou faz para todos ou para ninguém. No uso da palavra o Presidente informou 
que foi convidado pelo Sr. Itamar a visitar o campo para mostrar as condições do 
mesmo, pois, as vezes poderiam sair conversas distorcidas. O Presidente deixou 
claro que sempre disse que tudo que o Sr. Itamar se prontifica a fazer, nunca faz 
pelas metades, sendo tudo bem feito e bem organizado. Falou que devem muito ao 
Sr. Itamar porque vários eventos que acontecem em Fortaleza foi por iniciativa do 
mesmo, o qual dá seqüência e apóia. Na seqüência o vereador Helio Justino 
primeiramente se desculpou com o colega Evair Pereira, e depois falou de comentário 
do referido vereador há alguns dias com relação a falta de produtos de limpeza na 
policlínica municipal a qual estava sendo limpa somente com água, disse que visitou o 



local e verificou que no estoque há vários produtos de limpeza, e observou ainda que 
o local possui duas cadeiras de banho, duas cadeiras de rodas, e que inclusive 
comentou com a Sra. Monica, diretora do departamento de saúde que então não 
estava faltando nada. Em resposta o vereador Evair Pereira disse respeitar a opinião 
do colega Helio Justino, e disse acreditar na fala do mesmo, que com certeza haviam 
sim os produtos quando o vereador visitou a policlínica, mas, realmente os produtos 
foram repostos, tendo em vista a transmissão da rádio, que fez com que o prefeito ou 
as pessoas ligadas ao mesmo tomassem conhecimento imediato. O vereador Evair 
Pereira disse ter tido informações de que no dia seguinte o assunto chegou a 
policlínica em grande proporção e que talvez foi até um descuido, mas, naquele 
momento na policlínica não tinha produtos de limpeza e a pessoa que fez a denúncia, 
no momento que chegou ao local, é cadeirante e não tinha cadeira para o mesmo 
tomar banho e quanto aos produtos de limpeza parece que havia apenas um litro para 
a limpeza de todo o hospital.  Comentou que o que fez não foi crítica, disse que as 
vezes os produtos estavam em falta por descuido porque falhas existem. No uso da 
palavra o vereador Helio Justino questionou à Sra. Monica presente na reunião se os 
funcionários da CEMIG estiveram na policlínica e verificaram as condições do poste 
de energia do local o qual apresenta riscos. Respondido que sim, que olharam o 
poste e ficaram de voltar para fazer a troca. Relatou que o cidadão Elicival morador 
de frente ao poste também já questionou, e já fizeram perícia no referido poste e 
ficaram de trocar. Em relação às cirurgias eletivas, o vereador Helio Justino relatou 
que se os vereadores estivessem impedindo a realização das mesmas, não teriam 
colocado emenda impositiva no orçamento para que as cirurgias eletivas fossem 
realizadas e que em momento algum nenhum vereador falou a respeito de acabar 
com tais cirurgias. Ao final disse torcer para que continuem fazendo bastante 
cirurgias. Presente na reunião o Sr. Itamar Justino fez uso da palavra e disse que foi 
procurado pela comissão organizadora do campeonato, o Sr. Ernane e a Sra. Juliana. 
Que mostrou o campo para os mesmos, tiveram várias conversas e inclusive falou 
para a Sra. Juliana que eles iriam mexer com dinheiro público e isso é sério. 
Questionou se iriam pagar juízes e comprar troféus para fazer o campeonato no 
Pesqueiro do Mamão que é área particular. O Sr. Itamar disse que prometeram que 
iriam fazer o campeonato em seu estabelecimento. Que ouviu o que a Sra. Juliana 
tinha para falar, conversaram e o Sr.Itamar concordou e achou a proposta boa. Se 
lembrou que em 2018 esteve nesta Casa e comunicou os vereadores que haveria 
campeonato de futebol no Pesqueiro do Mamão com o apoio da prefeitura, porém, 
isso não ocorreu. Tendo o Sr.Itamar citado esta situação à Sra. Juliana a qual se 
assustou e justificou que houve atraso e que queriam fazer agora, respondido pelo Sr. 
Itamar que na correria não iria fazer, que toparia fazer o campeonato mas com data 
prevista e tempo para organização. Relatou que em determinado momento fez 
proposta melhor ao Sr. Ernane e a Sra. Juliana, sugerindo que unissem os recursos 
dos anos de 2018 e 2019 e fizessem um campeonato sem cobrar dos jogadores, 
porque o campeonato que o Sr. Itamar iria fazer seria com os jovens de Fortaleza de 
Minas. Relatou que quando falou da proposta, responderam que iriam ter uma reunião 
e que posteriormente dariam uma resposta, neste momento o Sr. Itamar entendeu 
que havia falado demais, porque quando falou de não cobrar dos jogadores foi 
pensando nas dívidas de início de ano que todos têm. E que simplesmente a Sra. 
Juliana disse ao mesmo que iriam fazer um torneio de truco para cumprir a agenda de 
2019, mas, após uma semana iniciaram um campeonato municipal de futsal, e ficou 
pensativo porque haviam prometido ao mesmo que o campeonato seria no Pesqueiro 
do Mamão, porém, não deram resposta e além disso no campeonato que está 
acontecendo no poliesportivo foi citado o nome do Sr. Itamar, onde falaram que o 
mesmo não quis fazer o referido campeonato. O Sr. Itamar disse que não fica com 
sua imagem ruim diante do povo de Fortaleza porque quando decide organizar algum 
evento gosta de fazer bem feito. Disse que falou com a Sra.Juliana que se a prefeitura 



fosse fazer campeonato em área particular até poderia faze porém regras. O 
Sr.Itamar disse que seu campo recebeu críticas, que levou o vereador Helio ao local 
para que o mesmo pudesse ver como estava, e também esteve no local o Presidente 
da Câmara. Disse que seu campo tem algumas correções a serem feitas e que já está 
trabalhando nisso. Que procurou o Sr. Ronaldo Leão que o caminhão da prefeitura 
pudesse levar até o campo apenas uma viagem de areia, o qual não foi concedido 
porque os pneus do caminhão estavam sendo trocados. Falou que houve comentários 
que seu campo estava ruim inclusive poderia até quebrar um pé de uma criança, 
tendo o Sr. Itamar ficado chateado com isso. Quanto a areia, disse que retirou a 
mesma de dentro da arena de rodeio que existe em sua propriedade e jogou no 
campo e a areia que foi prometida a qual segundo o Sr. Ronaldo veio de perto de 
Cássia, foi jogada no campo do Pesqueiro do Tisgo. Disse que o cidadão que o 
criticou estava no Pesqueiro do Tisgo, mas, criticou errado porque primeiramente 
deixaram o outro campo ser forrado de areia, e o caminhão fez um frete de areia de 
Cássia para Fortaleza e para o Sr. Itamar o correto é que se ajuda um deve ajudar o 
outro igualmente. Tendo o Sr. Itamar dito que não quer nada a mais, que vão ouvir 
esta reunião e podem achar que o mesmo está errado, e também deixou claro que 
seu espaço está aberto para a realização de campeonato, porém, tendo apoio total 
que inclusive propôs acordo com preço mais barato. Falou que já está com outro 
campo pronto e está construindo mais três campos de futebol e que quando 
comentou isso, e que iria fazer em 2020 o evento chamado bola e viola regional, 
acabou gerando insatisfação em muita gente que mexe com esporte. Disse não ter 
entendido o porque, mas, algumas pessoas que ele acha que são seus amigos 
acabaram lhe criticando pelas costas, porém, criticou errado, disse que se querem 
falar alguma coisa devem falar diretamente com o mesmo olhando no olho. Relatou 
que conforme o Presidente elogiou os eventos realizados no Pesqueiro do Mamão, e 
disse que graças a Deus todos as vezes os resultados são positivos. Com a palavra o 
Presidente questionou que se o campeonato fosse realizado no Pesqueiro do Mamão 
o Sr. Itamar primeiramente iria fazer a manutenção do campo para deixar ele próprio 
para uso, respondido pelo Sr. Itamar que seu campo só não foi acertado porque 
usaram de má fé com o mesmo, que ao ser questionado pelo prefeito sobre o início 
do campeonato foi pego de surpresa e respondeu que não estava sabendo. Sobre o 
campo disse que será totalmente arrumado e no segundo campo está faltando 
apenas uma correção e também cercar o mesmo. Disse que como havia feito acordo 
com a prefeitura se a mesma ajudasse na construção do campo o campeonato seria 
gratuito, porém, ajudaram apenas com algumas horas de máquina e sua crítica é 
porque se querem ajudar então ajudem e não brinquem. Dito pelo Presidente que 
conforme falado pelo Sr. Itamar no campo tem que ser feita correção, mas, este 
Presidente tem certeza que se fosse feito campeonato com prazo determinado e 
planejamento certo, com certeza o campo estaria em condições de jogo. Tendo o Sr. 
Itamar dito que se tivessem conversado com o mesmo com antecedência o campo 
estaria pronto porque não costuma deixar para depois este tipo de situação. Ao final o 
Presidente agradeceu as explicações do Sr. Itamar Justino dizendo que logo haverá 
campeonato em seu estabelecimento porque o mesmo sempre apoiou e incentivou,e 
ajudou o município na parte do esporte. Tendo se comprometido em falar com o 
diretor do departamento de esportes para que possa haver o evento. Finalizando o 
Sr.Itamar pediu desculpas aos ouvintes porque não achou justo usar seu nome em 
um torneio de futebol do qual não participou, e ainda querendo colocar os jovens 
contra o mesmo. Pediu a palavra o vereador Helio Justino para dizer que quando 
fizeram a primeira reunião, o mesmo exigiu que todos os juízes fossem 
documentados, mas, não tiveram tempo de documentar e farão através de nota. 
Disse que recebeu planilha e que o primeiro campeonato seria realizado no Pesqueiro 
do Mamão. Não havendo mais assuntos para o grande expediente, passou-se a 
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apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a 
tratar o Presidente convoca para a septuagésima reunião ordinária da terceira sessão 
legislativa ordinária da décima quarta legislatura, a realizar-se no dia 18 de fevereiro 
de 2019, às dezenove horas na 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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