
ATA DA SEXAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 04 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), Gabriel 
Lourenço de Queiroz (MDB), Helio Justino dos Santos (PR), Márcio Domingues 
Andrade (PDT) e Reginaldo Marques dos Santos (MDB). Ausente o vereador 
Welington dos Reis dos Santos (MDB). Tendo o secretário da mesa informado que 
até o momento o vereador ausente não apresentou nenhuma justificativa. Dito pelo 
Presidente que está no aguardo pela apresentação da mesma. Antes de iniciado 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. Informado pelo Presidente que após reunião no 
plenarinho as comissões permanentes da Câmara para o exercício de 2019 foram 
formadas tendo ficado assim definidas: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E 
REDAÇÃO FINAL: Presidente: Danilo Junior de Oliveira (MDB); Vice-Presidente: 
Denilson Augusto do Nascimento (PDT); Membro: Evair Messias Pereira (PSC). 
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO: Presidente: Welington dos Reis dos 
Santos (MDB); Vice-Presidente: Denilson Augusto do Nascimento (PDT); Membro: 
Helio Justino dos Santos (PR). COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: 
Presidente: Gabriel Lourenço de Queiroz (MDB); Vice-Presidente: Reginaldo 
Marques dos Santos (MDB); Membro: Helio Justino dos Santos (PR). COMISSÃO 
DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA: Presidente: Reginaldo Marques dos 
Santos (MDB); Vice-Presidente: Marcio Domingues Andrade (PDT); Membro: Danilo 
Junior de Oliveira (MDB). Dando continuidade no pequeno expediente o 
Presidente comunica: 1 – a distribuição de informativo do Ministério Público que 
relata a realização em 2019 das correições ordinárias na promotoria; 2 – que estão 
sobre as mesas cópias de dois comunicados de créditos de recursos financeiros: Um 
no valor de sessenta e seis mil e seiscentos reais e setenta e seis centavos para 
recapeamento asfáltico em vias públicas urbanas, e outro no valor de cento e 
quarenta e seis mil e duzentos e cinquenta reais, para aquisição de patrulha 
mecanizada; 3 – que estão sobre as mesas cópia de convite do hospital do câncer de 
Passos para evento no dia 17/02/19, das 08:00 às 13:00 horas na Câmara Municipal 
de Passos. E para finalizar informou que os balancetes da prefeitura dos meses de 
outubro, novembro e dezembro de 2018 foram encaminhados à Câmara e que foram 
distribuídas cópias de respostas de ofícios e requerimentos aos seus respectivos 
autores. Instalado o GRANDE EXPEDIENTE, O PRESIDENTE, vereador Francisco 
Ronivaldo Rodrigues, comunicou a todos que foi procurado pelo instrutor de trânsito 
da Auto Escola União de Fortaleza de Minas, o qual relatou sobre placa de parada 
obrigatória implantada no poste próximo ao cemitério municipal. O Presidente se 
lembrou que tal solicitação foi feita pelo vereador Helio Justino. Tendo o instrutor 
solicitado ao Presidente que comunicasse a esta Casa que a referida placa foi 
implantada em local inadequado e esclareceu os fatos ao Presidente da seguinte 
forma: Que no caso da parada obrigatória que foi colocada na esquina da rua que 
sobe o velório municipal com a Praça Nossa Senhora Aparecida, o correto é que esta 
placa seja colocada na esquina da referida Praça, pois, a rua que desce da Praça 
acaba formando um entroncamento em “T”, caracterizando assim, final de rua. 
Portanto, toda parada de rua com este tipo de entrocamento é considerada parada 
obrigatória, pois, quem está vindo pela rua que está acabando, deve ceder sua 
prioridade ao veículo que está na outra via já que, obrigatoriamente mudará sua via 
de trânsito. Quanto as paradas de trânsito da Avenida o instrutor esclareceu que as 



mesmas não estão erradas. Que como os cruzamentos estão sinalizados os 
motoristas devem respeitar a sinalização. Relatou que se não houvesse nenhuma 
sinalização nos cruzamentos, os motoristas que tivessem circulando pela Avenida 
teriam a preferência, mas, como a parada obrigatória está para quem transita pela 
Avenida, este, portanto deve parar. Após o Presidente fez requerimento ao chefe 
do setor de máquinas requerendo seja enviada ao Bairro Chapadão a máquina 
retroescavadeira para que seja feita manutenção da estrada do referido bairro, 
tendo em vista, o início das aulas e consequentemente o início do transporte 
escolar e desta forma prolongar a vida útil do veículo do município. Em seguia o 
Presidente solicitou a todos os vereadores que ao passar a palavra aos mesmos, que 
pudessem ter acordo para que a fala de cada vereador durasse no máximo cinco 
minutos. Solicitou que os vereadores esperem o colega terminar sua fala para depois 
fazer comentários sobre a mesma. Pediu que não interrompam o vereador que está 
com a palavra, e que o colega que tiver interesse de falar sobre o assunto que está 
sendo comentado que faça isso durante os seus cinco minutos de direito, pois, desta 
forma as falas dos vereadores não serão misturadas. Enfatizou que se manterem da 
forma sugerida ficará mais organizado e se necessário irá liberar mais alguns minutos 
para que os vereadores possam debater sobre o assunto caso o mesmo seja de 
interesse de todos. Salientou que assim a sequência das falas fica de uma forma 
clara inclusive para entendimento dos ouvintes da rádio e para quem acompanha 
através das redes sociais. Na sequência  convidou para fazer uso da tribuna e usar da 
palavra a cidadã fortalezense e ex-prefeita, Sra. Neli Leão do Prado, devidamente 
inscrita para tal. Após cumprimentar os presentes a Sra. Neli agradeceu a 
oportunidade e o espaço cedido e disse estar presente nesta reunião na qualidade de 
cidadã fortalezense e também como ex- prefeita por dois mandatos. Relatou que veio 
falar de uma assunto que está sendo comentado no Brasil e até mesmo no mundo 
inteiro, que é a respeito da barragem de Brumadinho -MG. Disse que está muito 
preocupada e acredita que a população fortalezense também tem esta mesma 
preocupação, tendo em vista, a  imensidão da tragédia ocorrida naquela cidade. 
Enfatizou que todos que assistem televisão possivelmente estejam com o mesmo 
sentimento de tristeza pelo ocorrido. Que há três anos a cidade de Brumadinho 
chorava a tragédia de Mariana-MG, e atualmente o país inteiro chora pela tragédia em 
Brumadinho-MG. Lembrou a todos que no município de Fortaleza existe barragem de 
rejeito e disse que está presente nesta reunião para solicitar aos vereadores que 
juntamente com o executivo, façam a filiação do município de Fortaleza junto a AMIG 
- Associação de Municípios Mineradores, a qual é presidida por uma prefeito de 
cidade mineradora, desta forma o município de Fortaleza irá ganhar força e assim 
estarão por dentro de tudo que irá acontecer com as mineradoras. Comentou que o 
momento é de se unir e de buscar forças através desta associação. Disse que o 
município de Fortaleza já foi filiado a AMIG e é muito importante a filiação pois, desta 
forma ficarão por dentro do que está acontecendo, inclusive conseguirão audiências 
com o Governador e com o Presidente. Salientou que o município não pode ficar de 
braços cruzados e disse que se sente na obrigação de fazer este pedido aos 
vereadores. Sobre a barragem de Brumadinho disse que a mesma estava desativada 
e que a de Fortaleza se encontra no mesmo estado, que muitos podem dizer que não 
há perigo, mas, se a barragem de Brumadinho mesmo desativada estourou, então, 
pode ser possível acontecer com a de Fortaleza também. Quanto aos laudos, 
questionou aos vereadores se os mesmos tem conhecimento da existência de algum 
e perguntou também se a manutenção da barragem de rejeito de Fortaleza está 
sendo feita. Disse ter tido informação de que a manutenção destas barragens são 
feitas pelo resto da vida, além do que não existem barragens com risco zero. Sobre a 
vistoria nestes locais disse que é necessário que haja pessoa que tenha 
conhecimento específico no caso. Questionou ainda como está a situação da mina 
subterrânea de Fortaleza e de que maneira a mesma irá ficar futuramente. Afirmou 



que a responsabilidade é toda da Votorantim Metais porque foi a mesma que produziu 
por anos dentro da empresa. Disse ter ouvido que a empresa foi vendida, e 
questionou se algum dos vereadores tem conhecimento se foi passada a escritura, 
porque até que se tenha feito este processo, a responsabilidade é da Votorantim.  
Comentou que até onde soube não houve pagamento de ITBI, mas, se isso tiver 
ocorrido gostaria que alguém lhe informasse. Deixou claro que se não teve 
pagamento de ITBI é porque não foi passada escritura e questionou então de quem é 
a responsabilidade, tendo afirmado que em seu entendimento tal responsabilidade é 
da Votorantim. Questionou como irá ficar a parte ambiental do município e disse que a 
população não pode cruzar os braços. Que esta é a hora de lutar e unir forças e isso 
se dá através da filiação da AMIG. Enfatizou que há pessoas que dizem não haver 
perigo, mas, que há alguns anos quando a empresa foi repassa à NEXA, uma equipe 
passou em algumas residências na cidade fazendo questionamentos da quantidade 
de pessoas que viviam em cada residência, e se haveria facilidade de evacuação do 
local caso necessário, questionaram ainda se haviam nas casas pessoas com 
deficiências ou idosos. Tendo a Sra. Neli questionado aos vereadores se estes 
questionamentos foram feitos a toa. Ao final disse que não devem deixar que no 
futuro alguém chore por Fortaleza e que está nesta reunião fazendo um apelo aos 
vereadores e também ao executivo pedindo que não fiquem de braços cruzados. 
Salientou que a Votorantim deu vários empregos, que na época foi muito bom para o 
município, porém, a empresa deverá arcar com as responsabilidades referentes a 
parte ambiental e por isso devem trazer a empresa para a mídia. No uso da palavra o 
Presidente agradeceu a presença da ex-prefeita Neli Leão e disse que a cada dia a 
cidadã o surpreende porque é nítido o amor que a mesma tem pela cidade. 
Agradeceu a mesma pela presença nesta reunião, pois, desta forma alavancou os 
vereadores para que possam correr atrás desta questão. Salientou que devem 
prevenir porque depois que o problema já existir daí não adianta tentar resolver 
porque vai ser tarde demais. Parabenizou a Sra. Neli pela atitude e disse que a 
mesma pode ter certeza que não somente este Presidente, mas, os demais 
vereadores irão em busca de solução para o fato, pois, estava tudo bem enquanto a 
empresa estava desfrutando do que o município oferecia, agora que há riscos a 
responsabilidade não pode ficar somente nos moradores, pois, se ocorrer algum 
acidente será tarde demais. Ao final falou à ex-prefeita que sempre  que a mesma 
tiver ideias boas e oportunidade de expressá-las que a mesma é bem vinda a 
repassar aos vereadores para que possam trabalhar juntos.Antes de passar a palavra 
o Presidente comentou que em 2018 foram montadas duas comissões para apurar 
assuntos referentes ao Sr. Celio Teixeira Vidigal e a servidora Magna Cordeiro de 
Souza. Disse que ele havia sido designado presidente da comissão para apurar o 
assunto sobre o cidadão Célio e que como assumiu em 2019 a presidência da 
Câmara, automaticamente assumiu seu posto na comissão o vereador Evair Messias 
Pereira.  Após falou o vereador EVAIR MESSIAS PEREIRA questionando ao 
Presidente de onde vieram as explicações sobre a sinalização de trânsito. 
Respondido que o Sr. Alquibar Neto instrutor da Auto Escola União, foi que prestou os 
esclarecimentos. Tendo o Presidente esclarecido que de acordo com o instrutor o 
correto seria implantar a placa de parada obrigatória no final da descida da Praça, 
visto que o local é considerado entroncamento em “T”. Tendo o vereador Evair 
Pereira discordado do instrutor porque a referida rua dá seguimento, ou seja, a 
descida continua pela Rua Juca Viana. Esclareceu que possivelmente o instrutor 
esteja equivocado, porque contorno de Praça sempre é preferencial, e no 
entendimento deste vereador não é formado o entroncamento em “T” citado pelo 
referido instrutor. Disse que em sua opinião a forma como a placa foi instalada está 
correta, porque quem está subindo tem que parar e aguardar para saber qual o 
sentido que os veículos que vem dos sentidos contrários irão tomar. Em seguida 
agradeceu a presença de sua esposa Neli Leão do Prado e de sua mãe Sra. Lurdes 



Pereira. Quanto a tragédia de Brumadinho exclamou grande tristeza e disse que não 
há o que fazer para amenizar a dor do povo que está vivenciando esta tragédia. 
Diante deste assunto, relatou que é louvável a atitude do prefeito de se deslocar até a 
mineradora de Fortaleza. Comentou que em seu entendimento o prefeito fez uma 
visita ao local, porém, os jornais divulgaram que foi para uma vistoria. Disse que 
muitas pessoas se tranquilizam com isso e acham que realmente foi feita vistoria no 
local, mas, apesar da boa vontade do prefeito de ter ido ao local, há realmente a 
necessidade de que pessoas especializadas visitem o mesmo, em especial, técnicos 
especialistas em barragem de rejeito de minério. Esclareceu que na visita feita à 
mineradora pelo prefeito, esteve junto o servidor Lucas Horta, engenheiro ambiental, 
o qual não detém de conhecimentos técnicos em barragens. Solicitou ao prefeito que 
junte forças na batalha de trazer ao município especialistas que possam dizer o que 
de fato acontece e tranquilizar a população, visto que há muitas pessoas preocupadas 
principalmente as que moram nas partes mais baixas da cidade. Relatou que no 
município de Fortaleza existe uma parte que não é barragem e acredita que se não 
tomarem providências urgentes o número de mortes será maior que de Brumadinho, 
porém, de forma lenta. Disse que isso pode acontecer devido a mina subterrânea 
existente na mineradora, pois, estão sendo retirados do local, todos os materiais, 
todas as bombas e equipamentos que haviam dentro desta mina e com isso a mesma 
está sendo inundada. Comentou que alguns vereadores já trabalharam no local e 
entendem da situação e que para adentrar ao local é necessário o uso de explosivos 
altamente tóxicos e radioativos, além de vários outros produtos químicos que são 
utilizados dentro de uma mina para que se obtenha a retirada de minério. Esclareceu 
que quando a mina foi construída vários canais de água foram interrompidos e é esta 
água que está caindo dentro da mina atualmente. Disse que estes canais sendo 
interrompidos, as minas de água que existiam na região, as quais se localizam abaixo 
da mina subterrânea, diminuíram ou até secaram, mas, com o enchimento da mina 
subterrânea que está cheia de material tóxico, os canais de água serão reativados, e 
esta água sairá nas minas que distribuirão, ou seja, água cancerígena distribuídas à 
diversos produtores do município, no caso, imprópria para consumo. Disse que dentro 
da mina subterrânea havia inclusive depósito de lixo (graxa e material pesado). 
Comentou que podem até impedir o uso da água pela população, porém, diversos 
animais irão usar da mesma e os cidadãos irão ingerir leite, carnes, ovos e etc, vindos 
destes animais. Ao final disse entender que a atual empresa situada no município é 
somente de fachada, é apenas uma sucateira que está no município sucateando e 
retirando o que ainda presta da mina subterrânea para depois ir embora e deixar o 
município a ver navios. Disse que irá expedir ofícios aos órgãos competentes e 
também irá acionar o Ministério Público para que a Votorantim devolva a água limpa 
que o município possuía antigamente. Informou a todos que há alguns dias fez 
contato na polícia ambiental solicitando providências quanto ao assunto da mina 
subterrânea, pois, a solução deve ser rápida visto que posteriormente fica totalmente 
inviável, tendo sido informado que a polícia ambiental fará visita na mineradora, 
porém, irão acionar a secretaria do meio ambiente a qual possui pessoas 
especializadas tanto para a mina subterrânea quanto para o assunto da barragem. 
Tendo o vereador Evair Pereira feito ofícios aos seguintes órgãos: ANA 
(Agência Nacional das Águas), FEAM, Polícia Ambiental de Passos, IEF e ao 
Governador de Minas Gerais, solicitando em regime de urgência seja feita visita 
na mina subterrânea da mineradora de Fortaleza de Minas, visto que a mesma 
está sendo inundada rapidamente e água do local é contaminada podendo 
futuramente ser usada pela população e por animais do município. Lembrando 
que com o enchimento da mina ficará inviável a limpeza do local ou seja sua 
descontaminação. Requer também, seja verificada a atual condição da 
barragem de rejeito do local. Após acordo os ofícios foram expedidos em nome 
do Plenário. Após o vereador Evair Pereira comentou que houve alguns cortes na 



área da saúde e disse concordar que se existe necessidade os mesmos devem 
acontecer.Tendo feito requerimento ao executivo requerendo informações se o 
prefeito possui laudo ou algum outro documento que permita que o mesmo 
utilize veículo destinado à saúde para que faça seus trajetos, para se locomover 
para seus interesses próprios. Requer justificativas sobre esta questão, tendo 
em vista que as vezes falta veículos na policlínica municipal para o transporte 
de pacientes. Relatou que talvez o veículo oficial usado anteriormente esteja com 
problema e que se não for possível consertar que então seja leiloado e adquirido 
veículo popular para uso do prefeito, porque para este vereador é difícil entender o 
porque o prefeito está usando veículo destinado à saúde. O vereador informou que 
obteve informações de que o cidadão conhecido com Luiz do Jacó estava doente 
precisou do transporte para vir ao hospital, tendo sido informado que não havia 
condições de buscar o mesmo, com isso, o Sr. Luiz dispensou o atendimento e 
permaneceu doente em sua residência. Na sequência disse entender que os 
estudantes de Franca tem sim direito ao transporte escolar, que não é contra o 
mesmo, porém, nesta data tais estudantes foram transportados no veículo 
doblô,também destinado à saúde. Esclareceu que o município tem compromisso com 
os alunos do ensino fundamental, e se puder atender os demais será ótimo, mas, não 
é correto utilizar veículo destinado a transporte de pacientes para transportar alunos 
até a universidade. Lembrando que a quilometragem desta viagem daria para ter 
buscado o Sr. Luiz do Jacó que necessitava de atendimento médico e isso não foi 
feito, assim como, vários outros cidadãos que necessitem. Ao final enfatizou que não 
justifica afirmar que não há veículo para buscar pessoa doente na zona rural, mas, 
usar veículo destinado à saúde para transportar estudantes. Tendo sido frisado pelo 
vereador que os alunos tem direito ao transporte, que o mesmo é de acordo, mas, 
que seja feito de forma correta porque nesta data não houve transporte de nenhum 
aluno, então poderiam ter usado algum veículo escolar que estava parado no pátio 
municipal. Antes de encerrar o vereador Evair Pereira mencionou sobre uma 
apresentação ocorrida nesta Casa há alguns dias dos alunos da escola estadual 
juntamente com a professora Áurea Renata. Disse que a apresentação trouxe uma 
grande preocupação porque o grupo não foi autorizado a adentrar a mineradora e isso 
é mais um motivo que com certa urgência devem solicitar a fiscalização imediata do 
local porque esta ação traz certa desconfiança, pois, se a empresa não está irregular 
não há problemas os alunos visitarem o local para fazer um trabalho escolar, do 
contrário, seria bom inclusive para a parte social da empresa. E para o vereador a 
ação da empresa foi muito feia e deselegante. Após relatou que está caminhado para 
seu sexto ano como vereador e solicitou que o prefeito faça o pagamento dos 
servidores municipais, porque em seis anos de mandato este vereador nunca soube 
que o pagamento dos servidores fosse feito no dia 05 do mês sequente ao mês 
trabalhado. Solicitou ao executivo que o pagamento dos salários dos servidores 
públicos municipais sejam efetuados como ocorria anteriormente, tendo em vista, o 
fato de esta Casa ter aprovado recentemente projeto de reajuste em regime de 
urgência visando melhorar as condições dos referidos servidores. Enfatizou que o 
projeto do reajuste foi aprovado em 29/01/19 e até esta data o pagamento dos 
salários dos servidores não foram pagos. No uso da palavra o VEREADOR MÁRCIO 
DOMINGUES ANDRADE lamentou sobre o ocorrido na barragem de Brumadinho, 
disse que apesar de ser uma catástrofe existe a mão do homem porque a referida 
barragem não foi construída sozinha. Falou sobre reportagem transmitida por 
programa de TV referente a outros métodos de barragens que não são usados devido 
ao alto custo. Explicou sobre filtro prensa, rejeito depositado a seco e em pilha. 
Relatou que os órgãos que fiscalizam devem ser mais rigorosos principalmente 
quando vão aprovar os projetos. Em seguida fez requerimento com a participação 
do Presidente da Câmara e do vereador Danilo Oliveira ao executivo requerendo 
em regime de urgência seja realizada a limpeza (roçada/retirada de mato) da 



Avenida Otávia Augusta e das praças da cidade e posteriormente a limpeza das 
ruas da cidade de Fortaleza que estão necessitando de manutenção. Requer 
ainda seja realizada a referida limpeza do cemitério municipal. O vereador disse 
saber da dificuldade financeira do município, principalmente quanto as contratações, 
porém, é visível que o mato está tomando conta de algumas praças e da avenida, por 
isso, solicita prioridade na limpeza. Disse saber que estava sendo feita a contratação 
de dois servidores pela epidemiologia,mas, deve ser disponibilizado rápido para fazer 
estas manutenções. Informou a todos que encaminhou ao executivo cópia de lei que 
de outro município a qual relata que os proprietários que não fizerem a limpezas de 
lotes de suas propriedades, a prefeitura faz a limpeza e cobra do proprietário. Disse 
que no município deveria ser feito isso porque em alguns lotes o mato está mais alto 
que o muro e a proliferação de insetos tem aumentado. Falou que todos devem cuidar 
melhor da cidade e cada um deve ter sua contrapartida, fazer sua parte. Sugeriu a 
criação de lei municipal neste sentido e que disponha de que se o cidadão não 
cumprir deixa de ter alguns direitos de utilizar máquinas ou equipamentos da 
prefeitura bem como, de conseguir CND. Em seguida fez requerimento com a 
participação do vereador Danilo Oliveira ao executivo requerendo a contratação 
temporária de fisioterapeuta visando dar continuidade no atendimentos de 
pacientes enquanto o profissional concursado goza de férias.Requer também 
que haja substituição da assistente social da saúde quando a profissional 
efetiva estiver de férias, visando agilizar a documentação de pacientes que 
necessitam dos serviços da área. Disse que há algumas situações na área da 
saúde que não podem ficar paradas, que o profissional saiu de férias não foi 
substituído e todos os tratamentos que estavam em andamento pararam ou não 
começaram. Salientou que o profissional está em seu direito de sair de férias, mas, 
que o prefeito deveria contratar outro fisioterapeuta para dar andamento nos 
trabalhos. Falou também sobre a assistente social que atende na secretaria de saúde, 
disse que quando a mesma sai de férias os atendimentos que não são urgentes ficam 
parados até o retorno da mesma. Que a diretora do departamento de saúde é muito 
prestativa e vai em busca de soluções, e de acordo com a mesma, tudo que é 
necessário fazer está sendo feito, mas, na opinião do vereador isso não é certo 
porque a mesma não tem obrigação de fazer certas funções, que são 
desempenhadas apenas pela assistente social. Relatou que no município existem 
duas assistentes sociais, e com isso há tempo e jeito de programar para que quando 
uma tirar férias a outra possa fazer a substituição, dividindo os dias trabalhados em 
cada setor. Enfatizou que a diretora do departamento de saúde é muito prestativa, 
mas, que quando procura o setor para saber de alguma situação ouve que os 
documentos estão nos arquivos da assistente social Lilian Leite, tendo o vereador 
esclarecido que os documentos são dos pacientes e públicos para qualquer servidor 
da saúde que possa dar andamento no processo, e o que não é certo é o documento 
ficar guardado na gaveta da profissional até a mesma voltar de férias. De acordo com 
o vereador foi dito pela Sra. Monica que os casos emergenciais estão sendo 
resolvidos pela secretaria de saúde, já os demais, estão aguardando a volta da 
assistente social.O vereador salientou que a diretora do departamento de saúde é 
prestativa, ajuda bastante e é boa secretária de saúde, mas, junto do prefeito 
precisam organizar esta situação, a qual é questão administrativa dá para arrumar e 
enquanto fica como está o povo está perdendo com isso. Em seguida o vereador 
Marcio Andrade falou mais uma vez sobre o excesso de buracos nas ruas da cidades, 
disse que foram criados novos buracos e alguns foram aumentados de tamanho, em 
especial em lugares onde o declive da rua é maior. Citou exemplo de buraco de 
grande proporção localizado na Rua Antonio Cardoso de Brito, próximo ao Bar do 
Sierlei. Disse entender que o município não está em condições de fazer operação 
tapa buracos, mas, sugeriu o uso de cimento até que a referida operação possa ser 
realizada. No uso da palavra o Presidente disse que usar o cimento como paliativo 



ajuda e citou exemplo de local próximo ao Pesqueiro do Mamão onde foi usado e 
resolveu o problema. Tendo o vereador Marcio Andrade feito requerimento ao 
executivo requerendo sejam tapados com cimento os buracos das ruas da 
cidade de forma paliativa, até que o município tenha condições financeiras de 
realizar o recapeamento. Que este serviço seja feito especialmente na Rua 
Antonio Cardoso de Brito e nos demais locais da cidade onde a situação esteja 
mais crítica. Após o vereador Marcio Andrade informou que o município recebeu 
recurso através de emenda do deputado Carlos Melles no valor de cento e cinquenta 
e cinco mil reais, com dez mil reais de contrapartida da prefeitura, que ao todo somam 
cento e quarenta e cinco mil reais, para a compra de um trator traçado, uma 
ensiladeira e uma plantadeira. Disse que a princípio estes bens viriam para a 
prefeitura a qual repassaria ao sindicato rural visando atender todos os produtores do 
município. O fato é que  o recurso foi recebido em 14/12/18, e imediatamente 
deveriam ter solicitado a entrega visto que a licitação já estava pronta, mas, o pedido 
para a vinda dos equipamentos só ocorreu em 29/01/19, ou seja, ficou quarenta e 
cinco dias parado. O vereador Marcio Andrade disse que não irá culpar ninguém, 
porém, entende que deve haver maior compromisso com a população porque quem 
perde com este tipo de situação é o produtor rural, pois, este trator já poderia estar no 
município há algum tempo servindo esta categoria. Diante do fato o vereador Marcio 
Andrade fez requerimento com participação do vereador Danilo Oliveira ao 
executivo requerendo que no momento em que a patrulha mecanizada chegar 
ao município, que a Câmara seja informada através de ofício. Tendo o vereador 
esclarecido que ainda há prazo de seis meses para fazer o pagamento e o prazo de 
entrega da licitação é de quinze dias e dentro deste prazo o equipamento tem que 
estar no município. Pediu a palavra o Presidente para dizer que o vereador Marcio 
Andrade não quer culpar ninguém, mas, existe um culpado. Questionou se a culpa 
está no município de Fortaleza ou na equipe responsável pelo envio dos 
equipamentos. Respondido pelo vereador Marcio Andrade que do dia 14/12 para cá é 
da administração, porque o processo administrativo não caminhou, lembrando que o 
valor já está depositado em conta.Enfatizou que não quer citar nomes para não errar 
e não julgar a pessoa errada, porque pode ser que tenha faltado empenho de uma 
pessoa ou de outra, e ainda, pode ser que tenham pedido para não fazer, mas, 
independente de quem seja, erros desta natureza prejudicam o povo. Enfatizado pelo 
Presidente que o correto é mudar o comportamento para que o município não perca 
mais benefícios. Disse que o prefeito e seus chefes de setores devem administrar e 
fazer planejamentos de forma diferentes, principalmente no que diz respeito as 
estradas, pois, a estrada principal do Chapadão já foi alargada no mandato da ex-
prefeita Neli, e os veículos transitam tranquilamente pelos dois sentidos da estrada, 
mas, atualmente um veículo deve esperar o outro passar porque as margens da 
estrada não estão sendo roçadas. Tendo o Presidente questionado do que adiantou 
terem conseguido as roçadeiras para o município, sendo que não tem trator para 
fazer o serviço. Dando continuidade o vereador Marcio Andrade fez requerimento 
ao executivo requerendo seja feita manutenção de mata burro na estrada 
sentido Jacuí, na saída de acesso a propriedade do Sr. Neném Passa Quatro, 
mais especificamente na propriedade do Sr. Aparecido Janerini que está com o 
madeiramento quebrado. Requer também, seja desaterrado mata burro de 
acesso a propriedade do Sr. Carlos Passa Quatro. Ainda com a palavra o vereador 
Marcio lamentou os piques de energia ocorridos com freqüência na cidade de 
Fortaleza. Tendo sido feito ofício do Plenário à CEMIG informando os diversos 
piques de energia ocorridos sem nenhum motivo específico, inclusive 
ocorrendo mesmo quando não está com tempo chuvoso, relatando que esta 
situação é vergonhosa. Solicitando da empresa em regime de urgência, atenção 
especial nesta questão para com os cidadãos fortalezenses. Solicita um 
posicionamento da CEMIG quanto aos frequentes piques de energia ocorridos e 



na oportunidade convida um representante para reunião junto aos vereadores 
visando maiores esclarecimentos sobre o fato. Lembrando que com os 
referidos piques podem ocorrer danos a eletrodomésticos dos cidadãos os 
quais arcam com o prejuízo e podem ter dificuldades em receber ressarcimento 
pela CEMIG. O vereador Marcio Andrade enfatizou que de início devem comunicar a 
CEMIG, mas que, se a resposta não por plausível, o mesmo irá comunicar ANEEL, a 
qual é a agência fiscalizadora. Após o vereador Marcio Andrade comentou sobre o 
campeonato de futsal que está sendo realizado nas segundas, quartas e sextas-
feiras, o qual está levando movimento ao poliesportivo e está sendo bom. Lamentou o 
fato de não terem dado conta de realizar a OLIMPFORT, que são várias competições 
que deveriam fazer, não só olhando o público masculino e os adolescentes, mas 
também, atender todas as categorias, pois, não tem custo alto e por isso, o secretário 
de esportes do município deveria conversar com o prefeito para que tal evento fosse 
realizado. Antes de encerrar o vereador Marcio Andrade falou sobre uma conquista 
para a região. Disse que quando algum deputado conquista algo isso se torna 
regional. Informou que o deputado Antonio Carlos Arantes foi eleito vice-presidente da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, enfatizou que é louvável porque se o mesmo 
ocupa um cargo de maior representatividade com certeza terá força maior para 
conseguir benefícios para a região. Tendo o vereador encaminhado ofício ao 
deputado Antonio Carlos Arantes pela conquista e desejando que o mesmo 
colha bons frutos desta gestão e que Fortaleza de Minas seja contemplada com 
estes frutos. Participa deste ofício o vereador Gabriel Queiroz. Antes de encerrar 
o vereador Marcio Andrade fez requerimento ao executivo requerendo seja dada 
atenção especial à policlínica municipal e não deixe faltar os equipamentos 
utilizados para medir glicemia de pacientes, pois, o equipamento que havia no 
hospital está com defeito e vários pacientes dependem do mesmo.Enfatizou a 
necessidade de haver um equipamento como reserva. Em seguida falou o 
VEREADOR DENILSON AUGUSTO NASCIMENTO cumprimentou a ex-prefeita Neli 
Leão presente na reunião, e relatou que iria comentar nesta sessão sobre a barragem 
de rejeito de Fortaleza. Relatou que esta é uma preocupação também dos 
vereadores, porque conforme dito pela Sra. Neli não existe barragem sem risco. Que 
não devem confiar na história de que a barragem da mineradora não possui riscos. 
Relatou que foram feitos vários laudos da barragem que se rompeu em Brumadinho e 
mesmo assim aconteceu o acidente e acabou com diversas vidas. Afirmou ter visto 
diversas publicações em redes sociais sobre a barragem de Fortaleza e que há 
diversos comentários que relatam que a mesma não oferece perigo porque é sólida, 
mas ninguém garante. Falou sobre ter estudo que comprove esta solidez e disse 
entender que a barragem foi construída para solidificar inclusive existem drenos, mas, 
não há garantia de que tais drenos estão funcionando perfeitamente. Disse que viu 
comentários de pessoas que trabalharam na empresa os quais informam que a 
barragem não atinge a cidade de Fortaleza, porém, devem se preocupar com as 
diversas famílias que moram em torno da mineradora e até mesmo com as pessoas 
que poderão estar passando pela estrada caso ocorra o rompimento da barragem. 
Informou que outro fator agravante da barragem de Fortaleza é que ela foi construída 
acima de uma grande barragem de contenção de água, e se a barragem de rejeito se 
romper as duas irão automaticamente se misturar, e será formada grande quantidade 
de lama. Quanto ao levantamento feito pela empresa NEXA, relatou que 
representantes da empresa visitaram a casa de um de seus irmãos e questionaram 
quantas pessoas residiam na casa, quais os tipos de móveis e eletrodomésticos 
possuíam e se haviam pessoas com deficiência. Enfatizou que estes 
questionamentos foram feitos porque com certeza a barragem oferece riscos, do 
contrário este levantamento não seria feito. Se recordou que junto do vereador Evair 
Pereira visitaram a empresa e fizeram fotos da barragem, inclusive tinha decidido que 
levaria o caso adiante, agendaram visita na FEAM, porém, após acordo optaram por 



esperar resposta da nova empresa que comprou a mineradora. Parabenizou o 
vereador Evair pelo comentário referente ao fechamento da mina subterrânea porque 
realmente é preocupante. Tendo esclarecido que não tiveram resposta da nova 
empresa, inclusive os vereadores não sabem nem quem é o proprietário e nem o 
gerente, inclusive os representantes da empresa nem respondem os ofícios 
expedidos por esta Casa e por isso o vereador entende que independente do que for 
acontecer, está na hora de  se unirem e agendar sim reunião com a FEAM, e se a 
empresa for penalizada é porque não está trabalhando corretamente. Disse que 
devem solicitar fiscalização com urgência não só na barragem, mas, também na mina 
subterrânea, pois, não deve cruzar os braços e esperar que ocorra uma tragédia. Em 
aparte o vereador Marcio Andrade disse que o triste desta nova empresa instalada no 
município é que nem o prefeito conseguiu que o chefe da empresa viesse em seu 
gabinete para uma reunião. Lembrando que tal representante foi por duas vezes 
convidado tendo negado a vinda. Continuando o vereador Denilson sugeriu que a 
Câmara convocasse o proprietário ou representante da empresa para uma reunião 
visando esclarecer dúvidas. Tendo sido esclarecido que não é permitida a 
convocação apenas convite. Dito pelo vereador Denilson que então devem procurar o 
órgão competente e solicitar fiscalização porque não podem deixar a situação como 
está. Em relação a limpeza das margens das estradas o vereador Denilson 
Nascimento disse ter expedido diversos requerimentos neste sentido, mas, está 
sendo necessário falar novamente no assunto. Relatou que em alguns pontos da 
estrada sentido Morro Azul não é possível transitar dois veículos, que a situação está 
difícil por falta da roçada, havendo inclusive necessidade de cortar galhos mais altos. 
Tendo sido feito requerimento do vereador Denilson Nascimento com 
participação do Presidente da Câmara e dos vereadores Evair Pereira, Danilo 
Oliveira e Gabriel Queiroz ao executivo requerendo seja realizada a 
limpeza/roçada das margens da estrada que liga Fortaleza a empresa Morro 
Azul, em especial próximo da entrada da propriedade do Sr. Joel. Requer ainda, 
seja feita roçada das margens da estrada Fortaleza/Jacuí, mais precisamente no 
local conhecido como morro do bagaço em que a situação está bem crítica. 
Afirmou que já foram feitos requerimentos neste sentido tendo sido respondido que o 
município não tem condições, mas, o vereador mais uma vez solicita o serviço ao 
menos nestes dois pontos que estão bem críticos. Reafirmado pelo Presidente que o 
município possui roçadeiras para este serviço e disse acreditar que o sindicado talvez 
disponibilize o trator para a realização desta limpeza. Quanto ao excesso de buracos 
nas ruas da cidade, o vereador Denilson disse que conversou com o colega Marcio 
Andrade e chegaram a conclusão de que existem alguns locais que estão críticos e se 
a administração não tem condições de adquirir massa asfáltica que faça um paliativo 
porque tais locais necessitam de socorro. Sobre as comissões formadas no fim de 
2018 para apurar duas denúncias recebidas nesta Casa, o vereador informou que foi 
feito sorteio tendo sido designados este vereador juntamente dos colegas Gabriel 
Queiroz e Reginaldo Marques para verificarem uma das denúncias, porém, como 
estava em período de recesso tanto a Câmara quanto as escolas, a comissão optou 
por aguardar a volta do referido recesso para dar continuidade nos trabalhos de 
apuração, e por isso, em nome da comissão solicita ao atual Presidente, mais tempo 
para finalizar os trabalhos e apresentar o resultado em Plenário. Após o vereador 
Denilson Nascimento relatou que por duas vezes presenciou fato de ter caído árvore 
na estrada sentido Morro Azul, e soube que a referida árvore permaneceu caída na 
estrada por cinco dias, impedindo metade da pista, lembrando que isso está 
colocando a vida das pessoas em risco principalmente para quem passa a noite pelo 
local. Falou também sobre outra árvore que caiu há poucos dias no trevo de acesso a 
empresa Morro Azul tendo interditado toda a pista que sai do trevo e dá acesso a 
estrada para Jacuí. Tendo informado que a referida árvore foi retirada nesta data. 
Diante dos relatos o vereador Denilson Nascimento fez requerimento ao Sr. 



Ronaldo Leão requerendo seja dada atenção especial para estes casos, que ao 
ocorrer vendavais e que caiam árvores que as mesmas sejam retiradas o mais 
rápido possível. Que apesar de não ser paga hora extra, neste caso, deve haver 
bom senso tanto do servidor quanto do chefe do setor, tendo em vista evitar 
acidentes com quem transita por estes locais. Em relação a fala do vereador Evair 
Pereira sobre o veículo da saúde transportar estudantes, o vereador Denilson 
Nascimento disse que é um absurdo, até porque as aulas ainda não se iniciaram no 
município e a prefeitura conta com vários veículos da educação que poderia fazer 
este transporte. Questionou porque os veículos da educação ficaram parados e foi 
usado veículo da saúde para fazer transporte escolar, tendo ao final dito que há algo 
errado nesta questão. Relatou que para ter esta atitude somente se for em último 
caso, porque os veículos são destinados cada um para seu setor, até porque o 
veículo da saúde deve ser resguardado não deve ser usado noutro sentido, podendo 
inclusive estragar o veículo que depois deixa de atender pacientes. Tendo o vereador 
Denilson enfatizado que devem ter consciência de que a farras das emendas acabou 
e haverá demora na liberação de recursos para veículos. Em relação a energia 
elétrica o vereador relatou que foi feito contato com representante da CEMIG há um 
tempo e que em uma das últimas reuniões de dezembro de 2018 foi informada a 
resposta, tendo o representante dito que estavam em processo de manutenção, 
porém, se comprometeu dizendo que este tipo de problema não iria mais acontecer, 
mas, os problemas continuam. Em aparte o Presidente disse que gostaria de convidar 
o Sr. Alexandre representante da CEMIG para uma reunião com os vereadores 
porque existem vários comentários na cidade de que a administração não está 
fazendo nada para resolver este problema que acontece há tempos trazendo inclusive 
prejuízos para famílias que perdem eletrodomésticos devido aos piques e que falar 
com o Sr. Alexandre seria bom para ver quais são as justificativas do mesmo, pois, 
desta forma poderão informar a população e mostrar que os vereadores não estão de 
mãos atadas e sim lutando para que corrijam o problema. Em seguida falou o 
VEREADOR REGINALDO MARQUES DOS SANTOS quanto aos esclarecimentos do 
instrutor da Auto Escola, o qual disse que é muito simples, basta analisar o livro de 
legislação de trânsito brasileira. Quanto a Avenida que é uma via de trânsito rápido, 
ou seja, tem preferência sobre as outras vias. Relatou que qualquer pessoa habilitada 
que vier de outra cidade não irão procurar uma placa de parada obrigatória em uma 
avenida. Citou exemplo da Avenida de Moda em Passos em que foram feitos 
redutores de velocidade no local, porém, optaram pela construção de rotatórias e 
automaticamente mudaram a sinalização visto que quem está na rotatória tem a 
preferência. O vereador Evair Pereira disse concordar com o colega Reginaldo na 
questão da Avenida, pois, o costume de quem vem de fora é de que quem está na 
Avenida tenha preferência, porém, entende que como existe placa de sinalização no 
local, obedece-se a mesma, mas, sabe que a preocupação do vereador Reginaldo é a 
de que os moradores da cidade tem este conhecimento, mas, quem vem de fora não 
e em seu entendimento deveria ser feita uma reeducação do fato, ou seja, fazer 
ampla divulgação e que seja feita mudança e colocada sinalização bem visível nas 
ruas visando evitar acidentes que inclusive já foram presenciados pelo vereador Evair. 
Lembrando que para as pessoas de outras cidades que passam pelo trecho, o local é 
realmente muito perigoso. Após o vereador Reginaldo Marques fez ofício 
agradecendo ao Sr. Marcelo, operador do guincho cedido pela mineradora 
tendo em vista apoio no trabalho de corte das palmeiras da Praça São Miguel. 
Fez ofício também ao Sr. Adriano, operador do munck, também usado no corte 
das referidas palmeiras. Disse que gostaria de agradecê-los porque a pedido da 
empresa vieram fazer o serviço, e não fizeram hora de almoço para que o 
trabalho pudesse ser feito, aproveitando o fato de que no período da manhã o 
vento era pouco o que facilitou a derrubada. Oficializou ainda a direção da 
empresa Serra da Fortaleza agradecendo a cessão das máquinas para a 



realização do serviço. Na sequência o vereador Reginaldo Marques relatou que os 
dois funcionários da CEMIG que estavam presentes no corte das palmeiras, os quais 
fizeram o desligamento da rede elétrica para que fosse feito o corte da última 
palmeira, falaram que a rede não poderia ser desligada porque causaria prejuízos. O 
vereador relatou que estava presente no local e questionou aos mesmo o porque não 
poderia fazer o desligamento, visto que por várias vezes mesmo sem haver cortes a 
rede vem sendo desligada. Tendo o vereador dito que havia várias pessoas no local 
que ouviram o funcionário da CEMIG relatar ao mesmo que a referida palmeira seria 
derrubada pela CEMIG, dito pelo vereador ao referido cidadão que a partir daquele 
momento tal palmeira seria de responsabilidade da empresa, tendo em vista ser risco 
eminente, porque por duas vezes causou prejuízos em residências próximas, 
podendo ainda cair e atingir pessoas que estejam passando pelo local. O vereador 
Reginaldo Marques fez ofício à CEMIG informando que a palmeira que 
permaneceu próxima da rede elétrica, passou a ser responsabilidade da 
companhia a partir do momento que o funcionário da mesma disse que faria o 
corte da referida palmeira. Informa ainda, que o funcionário pediu prazo de 
quinze dias para que a árvores fosse cortada e se neste período ocorrer algum 
acidente a responsabilidade será da CEMIG visto que na data que seria feito 
todos os cortes os funcionários da companhia não quiseram desligar a rede 
elétrica. Sobre a barragem de rejeito o vereador Reginaldo Marques disse que já 
foram feitas várias reuniões, inclusive dia 06/02 irá acontecer outra reunião na 
prefeitura municipal às dezenove horas, e por isso gostaria de convidar a ex-prefeita 
Neli Leão para participar. Relatou que estas reuniões estão sendo feitas pela defesa 
civil a qual irá tomar providências sobre o assunto e a reunião do dia 06 será para 
decidir qual órgão será acionado, pedir acompanhamento e solicitar laudo definitivo 
porque com as reportagens mostradas na TV todos os municípios que tem barragens 
ficam em pânico. Informou que há algum tempo a barragem de Furnas passou por 
manutenção feita por uma empresa do Japão e desde então mesmo com as chuvas o 
nível da referida barragem não sobe e esta questão está passando despercebida. 
Disse que existem dúvidas porque ninguém garante que o nível da barragem baixou 
por recomendação dos engenheiros que vieram. Falou sobre a metragem exata que 
podem reduzir o nível desta barragem e disse que a mesma está doze metros abaixo 
do que consta no contrato, e por isso a empresa está pagando uma multa e na 
opinião do vereador deve haver algum motivo. Ao final informou que a reunião 
agendada com a defesa civil é para tranquilizar a população e também para 
esclarecer que o risco existe. Quanto aos desastres de Mariana e Brumadinho, disse 
que as empresas iriam ter que fazer a revitalização da barragem, dar destino ao 
rejeito. Sobre o rompimento da barragem de Brumadinho disse ser completamente 
fora do padrão porque para barragem de rejeito o sentido de seu material é o de 
decantar e quando se rompe é pela parte de cima e não como aconteceu na cidade 
mineira que iniciou pela base. Dito pelo vereador Denilson Nascimento que isso 
aconteceu por falta de manutenção, porque as barragens são feitas com drenos em 
cada camada para que não acumule água e o que pode ter acontecido é que a 
drenagem não estivesse funcionando e tenha acumulado água até se romper. 
Esclarecido pelo vereador Reginaldo Marques que a barragem de Brumadinho não 
possuía dreno, que seu material se decantava e ao chegar num certo tempo, é 
retirado um canto e não costumam usar a mesma como água recirculada, porém, 
também não podem jogar na natureza. Relatou que estas questões desanimam os 
seres humanos mais ainda, porque se um cidadão cortar uma árvore, o mesmo vai 
preso, se proprietários de sítio cortarem uma árvore pagarão multa absurda, mas, o 
que o vereador não entende é como uma mineradora consegue autorização para 
construir uma barragem com grande magnitude, visto os riscos que a mesma vem 
causando no ambiente. Disse que deveriam filtrar o rejeito e descartar o mesmo. 
Questionou se alguém tem notícias sobre algum recebimento de indenização do 



rompimento da barragem de Mariana. Sem resposta, o vereador disse que a 
operação irá voltar no local e já está tudo tranquilo. Sobre Brumadinho falou sobre as 
prisões dos engenheiros, disse que daqui pouco tempo ninguém mais estará falando 
do assunto e questionou se a empresa não tem diretor que possa responder pela 
questão. Disse ter ouvido que os engenheiros foram subornados e comentou que 
também deveriam ser presos quem subornou, pois, se existe justiça, ela deve ser 
para todos. Ainda sobre o desastre relatou que a empresa Vale destinou cem mil reais 
para cada vítima, como forma de ajuda de custo, mas, não há valor que pague a vida 
de uma pessoa e nem minimiza a saudade das famílias e amigos. Após citou a 
barragem de congonhas que fica acima da localização da cidade e que se romper irá 
destruir toda cidade. Após o vereador GABRIEL LOURENÇO DE QUEIROZ relatou 
que a ex-prefeita trouxe reconhecimento da situação que a população está passando, 
pois, todos estão preocupados com a barragem de rejeito deixada pela Votorantim 
Metais. Questionou se a reunião com a defesa civil no dia 06/02 será para decidir se 
farão uma fiscalização, porque entende que devem ter pessoas especializadas para 
fazer avaliação do local, pois, desta forma a sociedade ficará despreocupada. Em 
seguida relatou ter sido procurado pelo Pastor Alexandre Santos da igreja assembleia 
de Deus o qual está de mudança para Poços de Caldas, tendo o referido pastor 
solicitado fosse repassado agradecimento a todos os vereadores pelo convívio que 
tiveram. Após acordo foi feito ofício do Plenário ao Pastor Alexandre Santos 
agradecendo pelos trabalhos realizados na comunidade na frente da Igreja 
Assembleia de Deus, tendo em vista, ter tido somente realizações positivas no 
município. Pedindo ainda, que Deus o ilumine para que possa fazer em Poços 
de Caldas o que fez em Fortaleza de Minas. No uso da palavra o vereador DANILO 
JUNIOR DE OLIVEIRA, falou sobre sua indignação em virtude da tragédia anunciada 
da ruptura da barragem de Brumadinho. Informou que o Estado de Minas já possui 
lista das barragens que tem maior risco. Disse que devem sim ficar indignados e que 
os vereadores estão prontos para dar sua contribuição para promover ações 
necessárias para que as barragens de Fortaleza possam ser bem cuidadas. Relatou 
que no primeiro mandato da ex-prefeita Neli Leão, era pago a título de adesão e 
contribuição à Associação dos Municípios Mineradores-AMIG, a quantia de trezentos 
reais por mês. Disse acreditar que esta contribuição é muito importante, mas como 
todos sabem em virtude da arrecadação, o município deixou de ser associado e por 
isso gostaria de propor ao poder legislativo municipal que se for de comum acordo de 
todos os vereadores, e também da vontade da mesa diretora, que a Câmara possa 
promover a devolução antecipada da mensalidade da parcela para que possam 
novamente efetivar o município junto a AMIG. Relatou que conforme deixou claro a 
Sra. Neli Leão, é necessário que se tenham apoio técnico. Parabenizou o prefeito 
municipal por ter feito visita a barragem da mineradora de Fortaleza de Minas, mas 
conforme o vereador Evair disse, quem acompanhou o prefeito na visita não é 
especialista no assunto, inclusive como vereador não se sente capacitado para fazer 
uma análise técnica. Falou da importância de o município fazer parte da AMIG 
visando ter suporte técnico. Tendo sido feito ofício do Plenário ao executivo 
propondo ao prefeito a devolução financeira antecipada feita pela Câmara 
Municipal, visando o pagamento de mensalidade para que o município volte a 
ser associado da AMIG. Quanto aos piques de energia e ao ofício que será expedido 
para  CEMIG, o vereador relatou que foi procurado por diversas pessoas que 
solicitaram ao mesmo que trouxesse a questão para ser discutida nesta Casa, 
visando intervenção dos vereadores para que sejam cessadas as constantes faltas de 
energia na cidade. Citou exemplo de cidadão que lhe relatou que a energia havia 
acabado mesmo não estando chovendo e ventando, tendo a funcionária do 
supermercado informado que era uma intervenção programada e que a energia 
voltaria às dezenove horas. Após parabenizou os vereadores Reginaldo Marques e 
Helio Justino os quais fazem parte da defesa civil no município, e questionou se a 



reunião do dia 06/02 é fechada aos membros ou está aberta a quem tenha interesse 
de participar, pois, se for possível gostaria de participar. Respondido pelo vereador 
Reginaldo que buscará informações e as repassará ao colega. Ao final o vereador 
Danilo disse que o interesse de todos os vereadores é o de construir uma Fortaleza 
de Minas a cada dia melhor e que possam com a ajuda de Deus realizar tudo de 
melhor. Em seguida falou o vereador HELIO JUSTINO DOS SANTOS, justificou que 
fez solicitação de implantação de placa de parada obrigatória na subida velório 
porque estava na Praça Nossa Senhora Aparecida e presenciou o veículo doblô do 
município atravessando, momento em que um cidadão desceu com seu veículo, e 
quase bateram, com isso o prejuízo seria do município. Tendo o Presidente dito que a 
época da solicitação o vereador Helio justificou que sua intenção era a de evitar que 
ocorressem acidentes. Quanto as questões com a CEMIG o vereador Helio disse que 
há algum tempo oficializou a mesma tendo em vista problemas em poste próximo da 
policlínica, mas, não obteve resposta. Tendo o vereador solicitado que constasse 
no ofício novamente sobre o assunto deste poste, visto os riscos de acidentes. 
Após foi feito requerimento em nome do Plenário ao executivo requerendo seja 
construída cobertura na porta principal da policlínica municipal visando 
melhorar as condições dos pacientes nos períodos chuvosos. Continuando o 
vereador Helio Justino fez requerimento ao Sr. Ronaldo Leão requerendo o 
cascalhamento da estrada de acesso as propriedades do Sr. Nenem do 
Rezomiro e Sr. José Gustavo, tendo em vista, já ter sido solicitado e não ter 
sido atendido. Participam deste requerimento o Presidente e os vereadores 
Evair Pereira e Danilo Oliveira. Não havendo mais assuntos para o grande 
expediente, passou-se a ORDEM DO DIA COM A SEGUINTE PAUTA: Votação dos 
requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade. Não 
havendo mais nada a tratar o Presidente convoca para a sexagésima nona reunião 
ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da décima quarta legislatura, a 
realizar-se no dia 11 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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