ATA DA QUADRIGESIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 14
DE MAIO DE 2018.
Presidência do vereador Evair Messias Pereira.
Ás dezenove horas e quinze minutos, havendo número regimental, o Presidente
declara aberta a reunião. Compareceram os vereadores Danilo Junior de Oliveira
(PMDB), Denílson Augusto do Nascimento (PDT), Francisco Ronivaldo
Rodrigues(PSL), Gabriel Lourenço de Queiroz (PMDB), Helio Justino dos Santos
(PR), Márcio Domingues Andrade (PDT), Reginaldo Marques dos Santos (PMDB) e
Welington dos Reis dos Santos (PMDB). O Presidente da sessão coloca a
disposição a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada e assinada pelos
vereadores. Após foi aberto o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta:
Leituras: 1 - Ofício nº 63 que encaminha para leitura em Plenário o requerimento nº
96/18; 2- Requerimento nº 96/18 de autoria do vereador Reginaldo Marques dos
Santos, ao executivo que requer o transporte da equipe do evento Queima do Alho.
Requer também seja feito o transporte de todos os equipamentos necessários para
a preparação dos alimentos, a serem servidos pela Comitiva. Informado pelo
Presidente: O recebimento de denúncia anônima, solicitando seja averiguada a
questão da segurança, e a liberação do corpo de bombeiros para a realização de
eventos no parque de Exposições da cidade. Comunicados: 1- Está disponível no
mural de avisos da Câmara, cópia do processo seletivo simplificado de monitores
para atuarem voluntariamente no Programa Mais Alfabetização; 2- Está sobre as
mesas convite para o " Projeto Vereadores no Comando", no dia 30/05 ás 14:00
horas na Câmara Municipal de Passos. Não havendo mais assuntos para o pequeno
expediente, foi instalado o GRANDE EXPEDIENTE. O PRESIDENTE relata que
quanto a denúncia anônima recebida relacionada a segurança e a liberação do
Corpo de Bombeiros, para a realização de festa do Parque de Exposição, que a
mesma foi recebida por volta dezoito horas e quarenta minutos, pela secretária
administrativa. Perguntou se todos os vereadores estão de acordo em expedir
ofício para o presidente do Sindicato Rural, levando ao seu conhecimento a
referida denúncia. A sugestão foi acatada e o ofício expedido, porém, sem
constar o nome do vereador Marcio Andrade a pedido do mesmo, visto que
possui informações sobre o fato. Solicitou constasse no ofício todas as
informações repassadas pelo denunciante e também hora e data de recebimento.
Explicou que a pessoa que fez a denúncia pediu para que o Presidente informasse
como se encontra a situação da segurança do Parque de Exposição, para que os
vereadores pudessem repassar a esta pessoa, e mais alguém que tiver com esta
dúvida. Relatou que se os vereadores não fossem de acordo em enviar o ofício para
o Presidente do Sindicado, irá expedi-lo de qualquer forma. No uso da palavra
vereador Marcio Andrade disse que os vereadores recebem a denúncia, disse ser
um caso que com certeza a liberação existe, pois, se não existisse não iriam fazer o
evento sem a liberação. Relatou que uma das mudanças que tem conhecimento é
que está sendo feita alteração da parte elétrica, estão tirando o transformador que é
de alta tensão, está sendo feito desligamento para tirar os fios de energia do
transformador para fazer ligação somente de 220 w que é padrão. Afirmou que este
é um dos requisitos. Disse acreditar que ainda não tem laudo do Corpo de
Bombeiros, pois, não deu tempo de fazer todas as adequações da parte elétrica.
Dito pelo Presidente que então o presidente do Sindicato responda que está
tomando as devidas providências. O vereador Welington dos Santos, sugeriu que
os vereadores montassem comissão para conversar com o presidente do Sindicato
Rural e discutir sobre o assunto. Enfatizado pelo Presidente que em sua opinião a
melhor maneira é pedir informações através do ofício, pois, acredita que isso pode
recair sobre os vereadores, por isso, devem tomar cuidado, porque depois as

pessoas podem pensar e dizer que os vereadores estão querendo barrar a festa.
Afirmou que de maneira nenhuma a intenção dele é esta, pelo contrário, e sim
parabenizar pela realização do evento, que há muito tempo não acontece no
Município. Solicitou que ofício seja elaborado de forma que o assunto seja bem
explicado,
constando que os vereadores só estão fazendo este tipo de
questionamento para o presidente do Sindicado, pois houve denúncia, e que não
está partindo de nenhum vereador. O vereador Reginaldo Marques solicitou que
ficasse registrado em ata o fato de os vereadores não quererem barrar a festa e que
apenas receberam denúncia que necessitam das informações. Afirma que falta
quase um mês para a realização da festa e que a pessoa que fez está denúncia
ficou em cima do muro, pois, disse que era uma meia denúncia, e que isso não
existe, pois, o denunciante não tinha certeza do que estava falando. Em seguida o
vereador Denílson Nascimento, disse que os vereadores já tem tomado providências
sobre as denúncias anônimas recebidas, que acredita que tem que ser feito o
procedimento correto, que seria expedir o ofício em busca de informações,
independente de as pessoas entenderem errado ou não, pois, acredita que essa é a
obrigação dos vereadores, ou seja, repassar para frente a referida denúncia.
Enfatizou que os vereadores não tem intenção de atrapalhar a festa de maneira
nenhuma, mas, esclarece que esse e o papel dos vereadores. Após o vereador
Reginaldo Marques esclareceu que o Parque de Exposição foi repassado ao
Sindicado Rural, não sendo mais responsabilidade da Prefeitura, explicou que o
organizador do evento alugou o espaço do Sindicado Rural, irá pagar aluguel, e irá
trazer o Corpo de Bombeiros para estar liberando. Relatou que toda a
responsabilidade do evento é do Sindicato Rural, e de quem locou o espaço para
realização do evento. Em seguida o vereador Welington Dos Santos, questionou se
o evento é particular, tendo o Presidente questionado ao assessor jurídico se
mesmo o Parque de Exposição tendo sido repassado ao Sindicato, se o executivo
pode ser responsabilizado caso ocorra algum acidente no local que esteja
relacionado a falta de segurança. No uso da palavra o assessor jurídico da Casa
respondeu que o município não será responsabilizado, e sim o Sindicato juntamente
com organizador do evento. Enfatizado pelo vereador Reginaldo Marques que o
importante é deixar claro para a população e para o presidente do Sindicato, que os
vereadores não tem a intenção de barrar a realização da festa, e que o envio do
ofício se dá pelo cumprimento dos trâmites administrativos da Câmara tendo em
vista, o recebimento de denúncia a qual após averiguação deve ser informado o
resultado em reunião do câmara. Após o Presidente afirma que dependendo da
resposta do presidente do Sindicato, os vereadores chamam o mesmo para uma
reunião. Respondido pelo assessor jurídico que sua sugestão seria o envio de
requerimento ao executivo para que, antes de expedir o alvará, sejam verificadas as
condições de funcionamento do Parque de Exposição. Dito pelo Presidente que com
esta atitude poderão ser vistos como pessoas que estão querendo colocar
empecilho na realização do evento, pois, de repente, os organizadores não
conseguem esta liberação, e poderão culpar os vereadores. Tendo o vereador
Reginaldo Marques salientado que sem autorização do Corpo de Bombeiro não e
possível conseguir alvará para realização de nenhum evento. Pediu a palavra o
vereador Marcio Andrade para relatar sobre o prazo para realização do evento, e
que por isso solicitou que seu nome não gostasse no ofício. Esclareceu que não
está prevaricando, apenas têm informações que até o momento não há prazo
específico para ser feito o que está sendo solicitado no ofício. Que estão sendo
feitas as manutenções para após ser feita a visita dos bombeiros. Disse que em
partes o espaço é público, mas, a partir do momento que foi repassado ao Sindicato,
o mesmo esta fazendo o evento, e a responsabilidade é totalmente do órgão, o qual
deve ir em busca de liberação dos bombeiros e os demais documentos necessários.
Enfatizou que por isso, não sabe até que ponto os vereadores podem fiscalizar um

evento que não está sendo realizado pelo município. Dito pelo Presidente que na
realidade o envio do ofício é apenas uma busca de informações, pois não se tem
obrigação de responder. Em seguida o vereador Francisco Ronilvado relatou ser
pertinente a fala do vereador Denílson Augusto porque a realização deste evento
não envolve somente o Sindicato Rural, mas também toda a população de um modo
geral. Lembrando que para realização da festa, o local deve estar legalizado.
Salientou que enviar ofício ao presidente do Sindicato não quer dizer que os
vereadores estejam proibindo a realização da festa, que apenas o referido
presidente irá responder se o local está ou não adequado para realização da festa.
Comentou que os vereadores tem sorte desta festa não estar sendo feita pela
Prefeitura, porque senão seriam jogadas ainda mais responsabilidade sobre os
vereadores. Que devem visar o melhor para o município, lembrando que não quer
dizer que não estão fazendo isso, inclusive respeita a diretoria do Sindicato pois são
todos íntegros, e tem capacidade para organizar uma ótima festa, mas, de início, o
organizador do evento tem nome marcado na região pelo fato de organizar festas e
cancelar de ultima hora. No uso da palavra o vereador Reginaldo Marques relatou
que o organizador do evento pagará aluguel do espaço, e sobre a vida social do
mesmo não devem nem comentar. Que a denúncia foi feita no intuito de inverter os
papéis, querendo culpar os vereadores, e que sua opinião é esta, visto a forma da
denúncia ser apresentada. Comentou que as próprias pessoas devem fiscalizar os
eventos que seus familiares participam, que o correto é buscar esclarecimentos com
os organizadores do evento. Dito pelo Presidente que como os vereadores, são
representantes do povo e o evento queira ou não, irá ocorrer dentro de espaço
público apesar de ser cedido, e o que os vereadores estão solicitando, são
simplesmente informações, e não estão proibindo o evento, inclusive são favoráveis
ao mesmo. Esclareceu que esta informação é somente para ser repassada em
plenário pois, através do áudio da reunião ou da leitura da ata no site da Câmara, o
denunciante terá a resposta quanto a sua solicitação. Após o vereador Denílson
Nascimento disse ser de acordo com o pedido de informação, porque se não o
disque denúncia da Câmara Municipal não terá validade. Esclareceu que se existe o
disque denúncia, qualquer denúncia apresentada deve ser lida em plenário e deve
ser apurada doa a quem doer. Em resposta o vereador Marcio Andrade disse que
não é que não esteja acatando a denúncia, inclusive já acatou varias feitas
anteriormente, a única questão que está discutido é que este vereador tem
informações de que estão sendo feitas algumas mudanças no Parque de Exposição
e por isso, garante que ainda não teve tempo hábil para fiscalização do Corpo de
Bombeiros, e por isso, não irá participar do ofício. Informou que buscará informações
junto ao presidente do Sindicato sobre está situação, mas, entende que um evento
deste porte não é feito sem liberação. Comentou que as palavras do colega
Reginaldo Marques foram corretas porque estão querendo jogar responsabilidades
nos vereadores, pois, há pessoas com inveja do que está acontecendo e estão
tentando encontrar problemas. Relatou que ninguém está impedindo a festa, mas o
fato de não participar do ofício não quer dizer que não esteja acatando a denúncia,
simplesmente diante da informação que tem, irá buscar esclarecimentos e trará as
respostas na próxima reunião. O vereador Welington dos Reis dos Santos
questionou se algum dos vereadores tem contato com algum membro do Sindicato
Rural. Disse que a festa que será realizada é de grande porte, faz tempo que não
há festividade neste porte no município, e que a Câmara não está por dentro deste
acontecimento. Disse que deve ter união entre os organizadores, o executivo e a
policia militar, porque depois que acontecer algum problema será tarde de mais, pois
se a Câmara recebeu esta denúncia possivelmente há algo de errado, por isso
sugeriu que fosse montada comissão, pois dessa forma poderia inclusive estar
ajudando. Tendo o vereador Francisco Ronivaldo dito que o presidente do Sindicato
simplesmente irá explicar se o local está apto para realização do evento, e se não

tiver, com certeza com a responsabilidade que este cidadão tem, estará legalizando.
Dito pelo Presidente que de maneira alguma o presidente do Sindicato entenderá
mal. Solicitou constasse em ata que o ofício está sendo expedido porque a Câmara
recebeu denúncia e o intuito é único e exclusivamente para prestar informações ao
denunciante. O vereador Francisco Ronilvado disse que se não for para atender as
denúncias recebidas a Câmara poderia acabar com o disque denúncia. Respondido
pelo vereador Marcio Andrade que o mesmo sempre foi de acordo com a existência
do disque denúncia, que a mesma deve existir, mas pelo fato de ter informações
sobre o assunto é que não vai participar do ofício, lembrando que não está
ignorando a referida denúncia. Pediu a palavra o vereador Denílson Nascimento
para lembrar de denúncia ocorrida anteriormente em que foi citado seu nome, a qual
era totalmente sem fundamento, mas, mesmo assim foi montada comissão de
apuração, porém, não entende o porque estão criando problemas com um simples
pedido de informações. Foram feitas diversas discussões neste sentido, inclusive
sobre a falta de tempo hábil para fazer a fiscalização no Parque, tendo o Presidente
dito que respeita a opinião do vereador Marcio Andrade, mas, são nove vereadores,
e existe um companheirismo, que todos estão a favor do ofício menos este vereador,
e por isso, entende que ficara ruim a não participação do mesmo. Novamente foi
feita grande discussão acerca do assunto, tendo o vereador Francisco Ronivaldo
relatado que então não deveria incluir o nome do vereador Marcio Andrade, porque
o mesmo possui informações que os demais vereadores não têm e que gostariam
de saber. Que não estão condenando ninguém apenas querem esclarecimentos.
Após intenso debate o vereador Marcio Andrade disse que não irá brigar por esta
questão, que então poderia incluí-lo na autoria do ofício. Respondido pelo
Presidente que o que irá prevalecer e a vontade inicial do vereador, então, seu nome
ficara fora do ofício. Solicitou a palavra o vereador Francisco Ronilvado para
informar que se o vereador Marcio Andrade participar do referido ofício, o mesmo
não participaria. Em resposta o Presidente disse que será mantida a decisão inicial
do vereador Marcio. Em seguida o Presidente e o vereador Marcio Andrade
entraram em discussão sobre a participação ou não deste vereador no referido
ofício, tendo o Presidente mantido sua decisão de que o vereador não participaria,
visto sua decisão inicial. Após o vereador Gabriel Lourenço de Queiroz disse
entender a fala do vereador Marcio Andrade, pois, o mesmo tem conhecimento da
situação, inclusive sobre a manutenção do sistema elétrico e outros, e o que está
acontecendo é que não teve tempo dos responsáveis pelo parque se pronunciarem.
O vereador Francisco Ronivaldo explicou o teor do ofício ao vereador Gabriel
Queiroz, informando que supostamente a resposta do senhor Agnaldo será que o
local ainda não esta apto para receber o povo, porém, estão sendo tomadas as
providências. Em aparte o vereador Reginaldo Marques disse que não sabe se os
demais vereadores foram procurados por pessoas que pedem intervenção sobre a
realização de eventos. Comentou que há pessoas que dizem que não existem
vereadores para intervir neste sentido, que os vereadores não estão fazendo nada,
mesmo recebendo reclamações, porém, no dia do evento são os primeiros a
participar. Disse que analisa muito bem o pedido de um pessoa, e se está falando a
verdade ou querendo manipular o vereador. Que este tipo de situação já aconteceu
com o mesmo, que foi criado de maneira diferente, que pensa que se não é de
acordo com algum evento, a primeira coisa que faz é não participar, e caso queira
participar, ele mesmo vai em busca de informações, e não irá usar pessoas para
atingir outras apenas para obter mérito e criar inimizades. Ressaltou que gostaria de
deixar esta questão registrada porque a partir de agora quando for procurado
solicitando seja analisada alguma situação, irá questionar se o fato é coerente e tem
pelo menos um fio de verdade, e que ao averiguar irá também verificar se a pessoa
sendo a primeira a prestigiar o evento do qual solicitou fiscalização ao vereador.
Após O PRESIDENTE comentou que em conversa com vereador Gabriel Lourenço,

concordaram em elaborar requerimento ao executivo com relação as mudas de café
já distribuídas, e que se os demais vereadores quisessem participar, estaria a
disposição. Havendo acordo foi feito requerimento do Plenário ao executivo,
requerendo que sejam solicitadas informações ao estagiário em agronomia,
remunerado pelo município, sobre as mudas de café já distribuídas aos
produtores rurais. Requer que o referido estagiário ou o agrônomo faça visitas
as propriedades beneficiadas visando comprovar o plantio das quantidades
exatas distribuídas a cada produtor, tendo em vista, que tais produtores irão
novamente aderir a nova distribuição de mudas que ocorrerá em 2018. Requer
sejam feitas fotos e filmagens para estar divulgando no município a doação
das mudas anteriores para que mais produtores possam aderir a esta
produção, visando também divulgar como está o plantio que foi feito
anteriormente. É também este requerimento para requerer do executivo que
solicite ao estagiário em agronomia, responsável pelo projeto de doação de
mudas de café, que compareça a Câmara na primeira reunião ordinária do mês
de junho/18 para apresentação dos resultados já obtidos através da primeira
doação de mudas, bem como, para apresentar o cronograma de trabalho do
viveiro de mudas para o ano de 2018. Por sugestão do vereador Marcio
Andrade, requer informações da previsão de data para distribuição das mudas
de café que serão produzidas em 2018, bem como, os prazos previstos para
entrega, requer ainda, informações da quantidade de mudas que serão
cultivadas e que serão distribuídas a cada produtor, e por último, informações
se existe levantamento do número de produtores interessados e se já ouve
demanda. Ainda com relação as mudas de café, o vereador Marcio Andrade disse
que em 2017 foram produzidas duzentas e cinqüenta mil mudas, e que foram
distribuídas duzentas e trinta e três mil mudas. Justificou que sua solicitação se faz
tendo em vista que várias pessoas irão aderir novamente ao programa que o prefeito
está fazendo, e também para que os vereadores fiquem a par de tudo o que está
acontecendo, se os cidadãos estão satisfeitos com este projeto. O vereador Marcio
Andrade comentou que não tem informações da existência de vídeo com estas
imagens, e que cidadão Jose Enok está fazendo estágio nesta área, o qual é
responsável por fazer relatório da distribuição das mudas de café. Em seguida o
vereador Gabriel Queiroz comentou que tem trezentas e cinqüenta e oito mil mudas
de café para setenta e sete pessoas. Comentou que estava conversando com o
Presidente, para fazer requerimento para o departamento de agricultura para
disponibilizar um funcionário para estar visitando cada propriedade, e filmar as
mudas de café, para fazer uma propaganda do que foi feito em 2017. Dito pelo
vereador Marcio Andrade que a propaganda realmente não foi feita. O vereador
Gabriel Queiroz disse que divulgando essas imagens serve como incentivo para
outras pessoas. Comentou também que esteve no viveiro, que já estão limpando o
local para nova etapa de mudas. Comentou sobre reportagem exibida na tv sobre a
cidade de São Sebastião Do Paraíso que é a cidade campeã na plantação de ipês
roxo e amarelos. Em seguida o vereador Marcio Andrade disse que por enquanto o
cidadão José Enok está como estagiário na função de acompanhar todo o processo,
relatou que até onde o Sr. José Enok tinha comentado foram feitas visitas, só que a
divulgação não foi feita, e que há somente relatórios. Após o vereador Welington
disse que no Chapadão foram feitas algumas visitas. Na seqüência o Presidente
pergunta se o Sr. José Enok é estagiário remunerado, respondido pelo vereador
Marcio Andrade que sim, o Presidente disse que podem então pedir ao prefeito que
exija dele que o mesmo compareça à Câmara. Tendo o vereador Marcio Andrade
informado que o prefeito falou que a previsão de distribuição de mudas para este
ano vai ser maior que o ano passado, porém, tem que verificar, porque de repente
são cultivadas grande quantidade de mudas, e não haver demanda para isso. Em
seguida o Presidente comentou sobre o valor do ingresso da festa do Peão que irá

acontecer no município, que muitos pais de família estão lhe procurando para
reclamarem dos valores que serão cobrados na portaria do evento, uma vez que,
diversos desses pais possuem mais de dois filhos, e o custo da despesa para
participação no evento ficaria alto. Solicitou ao presidente do Sindicato que reveja
melhor forma de estar melhorando o valor para a população. O vereador Danilo
comentou que o valor estipulado pelos organizadores já deve ser baseado em Lei
Federal que beneficia os estudantes com pagamento de meia entrada. Disse que os
pais que procurarem os vereadores, os mesmos podem explicar que se seus filhos
estão estudando, e tiver a carteirinha de estudante, conseguirão comprar o ingresso
pela metade do preço. O Presidente questionou que isso não está no cartaz de
divulgação da festa. Explicado pelo vereador Danilo que isso é Lei Federal e que os
estudantes tem este direito. Em seguida o vereador Marcio Andrade disse que
também será cobrada entrada de crianças acima de dez anos. O Presidente que
existe envolvimento do município na realização da festa porque cedeu o espaço ao
Sindicato, o qual está organizando e fazendo as adequações. Disse que seria
interessante para a população carente ao menos um dia de graça ou o valor
reduzido. Relatou que o município passa por momento difícil onde o comércio é
muito baixo. Após o vereador Marcio Andrade disse que não sabe como vai ser a
festa, como foi contratado, pois, o local foi alugado, comentou a respeito de não
saber se as barracas que serão colocadas dentro da festa são das pessoas do
município, explica que as pessoas estão pegando seu dinheiro, e gastando com
barraquinhas que vem de fora, as quais irão pegar o dinheiro do povo e ir embora.
Após acordo fez ofício do Plenário ao presidente do Sindicado para ser
verificado junto aos organizadores do evento, as seguintes possibilidades: 1Redução nos valores dos ingressos da festa do peão de Fortaleza de Minas,
visando solicitação de famílias mais carentes e que são compostas de vários
membros, e manifestaram desejo de estar participando do evento, mas, que
com os valores apresentados não poderão participar devido ao alto custo; 2Seja verificada a possibilidade de primeiramente os espaços da praça de
alimentação serem oferecidos aos comerciantes da cidade de Fortaleza de
Minas, tendo em vista alavancar ao menos um pouco a economia do
município, fazendo com que o dinheiro gire dentro da própria cidade; 3Solicita ainda, seja verificada a possibilidade de ser feito ao menos um dia de
festa gratuita à população Fortalezense, pois, desta forma, trará momentos de
lazer e diversão à todos os cidadãos; 4- Tendo em vista Lei Federal nº 12.933
de 26/12/13, seja cobrado metade do valor dos ingressos à estudantes que
apresentarem a carteirinha e também aos idosos do município. Após O
VEREADOR DENILSON AUGUSTO DO NASCIMENTO, comentou que o povo
gosta de festa, mas, a população tem enfrentado crise não somente aqui mais em
todo o País. Enfatiza que realmente os valores mais altos vão acabar trazendo
transtornos para as pessoas mais carentes. Relatou que não tem como fazer de
graça, mas, tem que deixar acontecer. Disse que conforme falado pelo vereador
Danilo Oliveira os estudantes provavelmente pagarão a metade, e que isso deve ser
visto antes com os organizadores, para não estar acontecendo transtorno no dia da
festa. Aproveitando fala do vereador Reginaldo Marques, em relação ao veterinário
reiterou requerimento de nº 265/2017 ao executivo, o qual requer informações
referentes ao horário de trabalho do médico veterinário do município. Requer
ainda, cópia do cronograma de trabalho deste profissional, bem como,
relatório das atividades desenvolvidas pelo mesmo no município de Fortaleza
de Minas.Em seguida o VEREADOR MÁRCIO DOMINGUES ANDRADE relatou
que os representantes do deputado Antonio Carlos Arantes entraram em contato
com o mesmo há alguns dias para falar a respeito da documentação da prefeitura
para ser enviada ao deputado, a qual ainda não estava pronta, mas, que
conseguiram organizar em tempo hábil a documentação. Explicou que é um recurso

de emenda parlamentar do deputado Antonio Carlos Arantes, de quarenta e cinco
mil reais para aquisição de câmeras de monitoramento do sistema de segurança do
município. Relatou que já protocolizaram os documentos na secretaria, e estão
esperando a aprovação da documentação para recebimento do recurso, porém, já e
uma conquista. Em seguida o vereador Marcio Andrade fez requerimento ao
executivo requerendo informações novamente dos valores gastos na
realização de cirurgias eletivas através de recurso destinado pela emenda
impositiva orçamentária. Caso não tenha ainda sido usado este valor, requer
seja dada agilidade no processo, para que sejam iniciadas tais cirurgias
visando reduzir a fila de espera pelas mesmas. Requer também informações se
já foram realizados os procedimentos necessários para que seja firmado
convênio com o Consórcio de Saúde para que o município de Fortaleza seja
agraciado com cirurgias oriundas de recurso federal, tendo em vista, que a lei
municipal foi aprovada há alguns dias, bastando apenas serem tomadas as
medidas necessárias pelo executivo para a devida assinatura. Participa deste
requerimento o Presidente da Câmara. O vereador Denílson Augusto perguntou
se o executivo não respondeu nenhum requerimento neste sentido, respondido pelo
vereador Marcio Andrade que foi respondido que estava demorando porque ainda
não tinha acertado os valores, que pelo CISMIP no valor que está na tabela, os
médicos não querem fazer as cirurgias. Disse que se os médicos não querem fazer
pelo referido valor, que adapte os valores para assim começar a realizar estas
cirurgias. Após fez requerimento ao Prefeito requerendo que interceda junto ao
chefe do serviço de máquinas, Sr. Ronaldo Leão, para que seja feita a limpeza
das manilhas das estradas rurais que se encontram-se entupidas. Participam
deste requerimento os vereadores Danilo Oliveira e Welington dos Reis dos
Santos. O vereador Marcio Andrade disse que ao longo dos anos vários
administradores fizeram estes manilhamentos com o intuito de melhorar o
escoamento de água e manter as estradas em boas condições, faltando apenas a
verificação destes locais que deveria ser feita pelos chefes dos setores para que
fosse dada manutenção, como isso não ocorreu, atualmente há diversos
manilhamentos necessitando de limpeza. Relatou ainda que ao longo de muitos
anos vários
prefeitos fizeram manilhamento para melhorar a questão de
escoamento de água, e assim mantendo as estradas melhores, faltou então, a
manutenção dos operadores. Relatou que conversando com alguns operadores
soube que o serviço deve ser feito com cuidado para desentupir grande parte das
manilhas sem quebrá-las. Explicou como deve ser feito este serviço e disse saber
que o executivo fez compra de manilhas, declarando que tem que fazer o serviço
para poder manter as estradas em boas condições. Sobre as máquinas da prefeitura
disse que a retroescavadeira vai ficar pronta e poderá ser usada efetuar este
serviço, e que para realizar o trabalho com agilidade o motorista necessita de
ajudante. Após o Presidente pergunta se foi feita manutenção da estrada de Jacuí,
respondido pelo vereador Marcio Andrade que ainda não tinha começado a arrumar
a mesma. Após o vereador Marcio Andrade fez requerimento ao executivo para
ser criado programa municipal de construção de caixas secas nas
propriedades rurais do município de Fortaleza de Minas, visando possibilitar
que os produtores rurais autorizem a limpeza dos esgotos, e desta forma a
manutenção das estradas durarem mais tempo. O vereador Welington dos Reis
dos Santos participa deste requerimento. Em seguida o vereador Marcio Andrade
disse que espera que o prefeito seja mais atencioso com os vereadores, pois, a voz
dos vereadores não é voz pessoal, mas sim, do povo, trazendo as necessidades do
município, disse que o executivo deveria ouvir mais os vereadores, pois, ouve e
finge que vai atender os pedidos. Que as vezes conversa com o prefeito o qual diz
que vai resolver os problemas da população, mas, isso não ocorre. Relatou que dos
nove vereadores que ele conversou, ouviu reclamações de todos os nove, pois,

solicitam as coisas ao executivo e ele não faz. Após o Presidente disse que esta
questão acontece em outras cidades também, quando as vezes estão necessitando
de aprovação de projetos, sempre procuram os vereadores, e depois dos projetos
votados, esquecem dos mesmos. Relatou que vários eventos acontecem e os
vereadores fazem parte, de uma maneira ou de outra, em uma aprovação de uma
lei, por exemplo, e quando dá certo, percebe que a Câmara e totalmente esquecida,
o que para o Presidente é uma situação lamentável. O vereador Marcio se lembrou
de um projeto que precisava ser aprovado para liberar recurso para reforma de uma
entidade, que o projeto foi aprovado, haverá evento comemorativo e os vereadores
não foram nem lembrados. Em seguida o Presidente comenta que soube através
das redes sociais que a associação Ribeirão Muniz, irá realizar evento que conta
com o apoio de várias pessoas e da Prefeitura Municipal, mas que, Câmara foi
esquecida. Relatou que esta associação havia perdido recurso de emenda, os
vereadores marcaram reunião extraordinária, lembrando que não são obrigados a
agendar, porém, se prontificaram, e se reuniram, e que quando deu certo a Câmara
foi totalmente esquecida. Relatou que a associação Ribeirão Muniz foi a última que
ele soube que havia tido esta atitude, mas que tem vários outros casos, em que
acabam esquecendo. Dito pelo vereador Marcio Andrade que o mesmo foi chamado
como produtor rural. Em seguida O VEREADOR HÉLIO JUSTINO DOS SANTOS
disse que gostaria de deixar bem claro, sobre assunto relacionado aos cidadãos
Darcio, Reis, e Brás, os quais não conseguiram as mudas de café, disse que
gostaria de ter a resposta do executivo em mãos, do porque eles não foram
beneficiados, para mostrar aos mesmos que a culpa não foi dos vereadores, tendo
em vista, comentários de que a culpa foi dos mesmos. O Presidente comentou que o
requerimento de autoria do vereador Helio elaborado anteriormente, citava que
quem tivesse vínculo com o município, ou residência no mesmo que fossem
beneficiados. Questionado pelo Presidente se citado no requerimento sobre
convênio entre municípios, respondido pelo vereador Helio Justino que não. Dito
pelo Presidente que no requerimento poderia ter sido colocado sobre convênio do
município, conforme existe documento que autoriza manutenção de estrada em
propriedades que façam margem com o mesmo. Após o vereador Reginaldo
Marques falou que podem colocar uma distância de três quilômetros das margens
do município. O Presidente deu exemplo da divisa da cidade de Fortaleza com
Jacuí, podendo então atender nestas divisas, e de Jacuí da mesma forma, se fizer
mudas lá, que venha atender algum produtor que esteja no município de Fortaleza.
O vereador Marcio Andrade sugeriu acrescentar no requerimento do vereador Helio
Justino, que no próximo programa seja incluído os moradores de divisa de
município. Disse que a pergunta do vereador Helio foi interessante na questão de
saber porque não foi doado para pessoas que moram no município e tem
propriedade nos municípios circo vizinhos, e tem vínculo com o município de
Fortaleza, tendo o vereador Marcio Andrade dito que pessoas nas ruas disseram
que os vereadores não deixaram isso acontecer. O Presidente comentou que nestes
boatos foram citados os nomes deste Presidente e do vereador Marcio Andrade,
como sendo os que não permitiram a referida doação de mudas. Tendo o Presidente
citado o nome do produtor rural conhecido como Pedro Alziro, o qual que respondeu
para alguém que estava fazendo este comentário, que os mesmos não eram
culpados. Em seguida o vereador Marcio Andrade disse que se o vereador Helio
Justino concordar poderiam fazer requerimento perguntando o porque não foram
doadas mudas para os municípios circo vizinhos com os proprietários que tem
vínculos com o município. O Presidente disse que podem também acrescentar que
para 2018 seja feito convênio. Dito pelo vereador Reginaldo Marques que o mesmo
iria fazer requerimento para ser vista a possibilidade deste ano estar sendo feita a
doação. Após o vereador Helio disse que quer uma cópia da resposta do
requerimento para mostrar aos produtores que não é culpa dos vereadores. Em

seguida o Presidente comenta que estão tentando buscar renda para o município,
que tem muitos casos de pessoas terem casa em Fortaleza, viver aqui, mas, ter
terras em outro município, mas, sabendo que o dinheiro da colheita virá para o
município, é que deveriam doar as mudas, pois os produtores moram na cidade, e o
dinheiro será gasto no comercio local. Após o vereador Welington dos Santos disse
que seria interessante fazer contrato. O Presidente deu exemplo do cidadão Sr.
Marcos mais conhecido como (Caladinho) o qual mora em Fortaleza, mas, tem
propriedade em outro município. O vereador Helio Justino afirma que tem muitas
pessoas do município que estão colhendo café na propriedade do Sr. Caladinho,
trazendo renda para o município. Deu seqüência o vereador Marcio Andrade
dizendo que existe muitos casos de pessoas do município que buscam pessoas
fora, para estar trabalhando. Após O vereador Helio Justino fez requerimento ao
executivo, requerendo informações dos motivos de não terem sido doadas
mudas de café aos produtores rurais circunvizinhos ao município de Fortaleza
de Minas, os quais têm vínculo com esta cidade, requereu também que seja
verificada a possibilidade de serem firmados convênios com municípios
vizinhos a Fortaleza de Minas, conforme são firmados para manutenção de
estradas em divisas de município, pois, desta forma, possibilitará com que os
proprietários de terras próximos a Fortaleza, tenham direito as mudas de café.
Lembrando que este pedido está sendo feito, pelo fato de que tais
proprietários, apesar de terem sítios fora, porém, próximos ao município,
residem em Fortaleza e pagam todos os seus impostos nesta cidade. O
Presidente e o vereador Reginaldo Marques dos Santos participam deste
requerimento. Em seguida o VEREADOR REGINALDO MARQUES DOS
SANTOS, fez requerimento requerendo informações sobre quais cidades da
região tem médico veterinário concursado pelo município, e se os veterinários
tem veículos disponibilizados pela prefeitura para fazerem visitas a domicílio.
O Presidente sugere seja feito contato com as cidades da região em busca
desta informação. O vereador Reginaldo acatou está sugestão. Em seguida o
vereador Marcio disse ao vereador Reginaldo que tem que na pesquisa devem
especificar se na consulta, este veterinário é liberado a fazer qualquer tipo de
serviço ou se está restrito a serviços da vigilância sanitária. Após o vereador
Reginaldo disse que se as prefeituras tem veterinário público, o mesmo tem que
atender a população, pois se é da vigilância sanitária não e público. Em seqüência o
vereador Welington dos Santos disse que antigamente havia programa da
EMATER, que disponibilizava veterinários, e hoje não tem mais, e este vereador não
sabe como se encontra esta situação. O vereador Reginaldo declara que apenas
está procurando saber se as prefeituras das cidades vizinhas tem veterinário por
conta da prefeitura, dito pelo vereador Welington que se o município não tiver este
profissional que então a EMATER interceda. O Presidente comenta que se o
veterinário tivesse veículo, realmente o atendimento seria de imediato. Em seguida
foi feito intenso debate sobre o assunto, tendo o vereador Reginaldo Marques dito
que apenas quer saber desta informação, pois, se em outros municípios atenderem
irá cobrar o referido atendimento do executivo. O vereador Marcio Andrade
discordou do colega Reginaldo Marques, disse ter entendido o que ele quis justificar,
deu exemplo se os outros municípios não tem, e aqui tem, não tem como estar
cobrando, e que mesmo se não tiver em outro município, se o município aqui tem e
paga para isso, o veterinário tem que fazer o serviço. O vereador Reginaldo
esclareceu que não está falando do profissional atender na zona rural, que estará
verificando para uma pessoa que pediu, porque estava com um cachorro doente em
casa e achou ruim do veterinário do município não ter ido em sua residência. Em
seguida o vereador Denílson Augusto comentou que não tem necessidade de saber
se outras cidades tem ou não, disse que a necessidade é colocar o veterinário para
trabalhar. Enfatiza o vereador Reginaldo Marques que o vereador Denílson Augusto

não estava entendo, pois o veterinário não estava deixando de fazer o seu serviço,
explica que a pessoa queria que ele fosse em sua residência e ele não foi. Após o
vereador Marcio Andrade disse que então o vereador Reginaldo Marques que ter
uma justificativa para a população. Em seqüência o vereador Denílson Augusto
comentou que mesmo assim não precisava desta pesquisa, pois tendo veterinário
no município, o executivo determina se vai atender a domicílio ou não, e dar
condição para isso, para melhor atender a população. Em seguida o Presidente
afirma que tem que dar condições para o veterinário trabalhar. Em seqüência
continuou o vereador Reginaldo a dizer que já foi dito que não tem como o
veterinário atender a domicílio, e que quer saber se nas cidades vizinhas também é
assim que procede, para poder dar uma justificativa a pessoa, para parar de cobrar,
e para que na hora que as pessoas perguntar, ele responder que não tem recurso.
Em seguida o Presidente solicita as funcionarias da Câmara que façam contato nas
cidades vizinhas para fazer esta pesquisa. Após o vereador Welington dos Santos
complementando esta parte do veterinário, perguntou ao vereador Marcio Andrade
se deu certo a distribuição dos botijões semêm para fazer inseminação, respondido
que teve aprovação da lei, que não compraram os botijões, os quais foram doados
para o município através da EMATER. O vereador Welington disse que poderiam
perguntar ao executivo se já obteve resultados, se já esta sendo realizado, tendo
perguntado ainda se o botijão está no Sindicato, respondido que não, que o
município aderiu a este programa, o qual está sendo feita esta doação, que o
município contratou um inseminador, o qual o município paga por inseminação
realizada. Disse que existe apenas um cidadão que faz inseminação, e que todos
que mechem com gado sabem que existe o momento certo de inseminar, e se não
conseguir atender no momento certo, o cio é perdido, e só após vinte e um dias para
repedir o mesmo. Que há alguns dias o vereador foi solicitar fosse feita inseminação
tendo o inseminador dito não podia estar realizando o serviço pois tinha que ir para
faculdade, e que só não perdeu o cio da vaca naquele dia, porque tomou outras
providências. Disse que o inseminador achou ruim com o vereador, porque o mesmo
falou que ele era obrigado a fazer a inseminação. O Presidente comenta, que o
inseminador recebe para isso , e que o vereador Marcio que está certo em dizer que
ele recebe por vaca inseminada. Dito pelo o vereador Marcio que o certo era ter
duas pessoas, para que quando uma não poder a outra fazer. Em seguida o
vereador Welington dos Reis comentou que no bairro Chapadão a questão da
inseminação ainda é mais complicada porque o bairro fica a trinta ou quarenta
quilômetros de Fortaleza. Dito pelo Presidente que a parte mas longe do município
fica prejudicada com isso. Em aparte o vereador Reginaldo Marques afirma que se o
veterinário tem que trabalhar oito horas por dia, que ele cumpra o horário, continuou
dizendo que se o veterinário fica no local de atendimento e tendo disponibilidade de
estar trabalhado, nada mais justo a pessoa levar o animal até seu consultório. Deu
exemplo de várias pessoas que solicitam transporte tanto na policlínica quanto no
PSF. Questionado pelo Presidente se o colega fala do pessoal de dentro da cidade,
respondido pelo vereador Reginaldo Marques que sim, relatou sobre pessoa que lhe
disse do cachorro que estava doente em sua casa e reclamou do veterinário não ter
condições de ir até a sua residência fazer o atendimento. Tendo o vereador dito que
iria averiguar certinho se em outras cidades da região tem este procedimento,
dizendo que se não tiver em outros municípios como que irá cobrar do veterinário
do município ir nas residências atender. Em seguida O VEREADOR GABRIEL
LOURENÇO DE QUEIROZ, comentou sobre a festa do Parque de Exposição, disse
que como vereador fica muito contente com a reabertura da festa, que o presidente
do Sindicado realize da melhor forma possível. Em seguida falou a respeito do
comentário do vereador Marcio Andrade sobre as mudas de café da nova etapa que
irá acontecer, disse que gostaria de fazer parte do requerimento. Declarou que
solicitou que fizessem visitas às propriedades que receberam mudas pois, é um

incentivo as produtores, desejando que o município tenha uma grande plantação de
café. Após o vereador Gabriel Queiroz, requereu do executivo seja feito o
cultivo e distribuição aos produtores rurais, de mudas de várias espécies de
árvores, inclusive ipê roxo e amarelo. Requer também que sejam cultivadas e
distribuídas aos produtores rurais do município árvores frutíferas. Por
sugestão do vereador Welington dos Santos, solicita seja feito levantamento
da produção de frutas do Bairro Chapadão, para após, selecionarem as mudas
a serem plantadas, visto que o bairro é um dos maiores produtores de frutas
da região, e desta forma o executivo terá conhecimento de quais mudas
frutíferas deverá cultivar e distribuir. Participam deste requerimento o
Presidente da Câmara e o Vereador Welington dos Santos. Após O VEREADOR
FRANCISCO RONIVALDO RODRIGUES, comentou que em relação o que o
vereador Reginaldo Marques falou, entende que o mesmo deve uma explicação
para a população. Relatou que as pessoas cobram os vereadores de uma maneira
os quais ficam sem saber até mesmo o que responder, procurando então, a melhor
solução para dar resposta. Disse que todos os vereadores sabem que a prefeitura
está com dificuldade, que o veterinário é funcionário da prefeitura, e que nesta
pesquisa o vereador vai ver algumas prefeituras que tem veterinário e outras que
não. O vereador Francisco Ronivaldo declara que se aqui já tem veterinário tinha
que saber o que ele faz, se tem um cronograma de horários de atendimento e etc.
Disse que já fez requerimento ao prefeito para disponibilizar carro para o veterinário
ir na zona rural, tendo em vista ajudar os produtores. Relatou que no chapadão
juntaram dois produtores que precisavam vacinar o gado, e buscaram o veterinário.
Disse que não custa muito para a prefeitura disponibilizar carro para o veterinário ir
na zona rural uma vez ao mês. Sugerido pelo Presidente que o próprio Chefe do
setor de maquina Sr. Ronaldo, com um acordo, poderia fazer visitas nas estradas no
bairro Chapadão, podendo então aproveitar e levar o veterinário, fazendo dois
serviços ao mesmo tempo que é ir ver os problemas das estradas e levar o
veterinário. Em seguida o vereador Francisco Ronivaldo, disse que tem que ter um
planejamento, que o Chapadão é um barro distante, e os demais vereadores não
veem. Relatou que está perdendo benefício, questionou como que o cidadão do
bairro Chapadão vem associar no Sindicato Rural, por ser um bairro distante. Disse
que a prefeitura poderia ceder um carro para o veterinário ir ao bairro. Após o
vereador Francisco Ronivaldo comentou sobre as mudas de café, que tem mesmo
que fazer as visitas, e realmente fiscalizar quem plantou, pois, sendo de graça
muitas pessoas não dão valor, podendo então acontecer que quem realmente quer
plantar fica sem, e quem não quer, as vezes pega e não cuida. Comentou que se
for o Sr. José Enok o responsável pela fiscalização que não adianta ele somente ir
ver e dizer que viu, que tem que ser feito relatório completo de quantas mudas
pegou e quantas plantou. Em seguida o Presidente disse que se os vereadores
quiserem fazer uma convocação para o José Enok comparecer a Câmara e relatar
sobre as mudas de café, e o mesmo era de acordo, pois, os vereadores tem esse
poder,visto que ele é estagiário remunerado da prefeitura, sugeriu seja feito
requerimento e dê prazo, e em uma data futura seja apresentados os relatórios.
Após o vereador Marcio Andrade sugeriu de enviar esse requerimento ao executivo
pedindo ele que envie o responsável para estas visitas para prestar esclarecimentos.
O Presidente concordou com a sugestão do vereador Marcio Andrade. Em
seqüência o vereador Francisco Ronivaldo disse que o responsável tem que ter os
relatórios em mãos, e que ele faça as visitas. Após o Presidente solicitou para
acrescentar no requerimento sobre a próxima demanda de mudas, qual o número
de mudas que serão produzidas e se já tem demanda para isso. Em seguida o
vereador Francisco Ronivaldo comentou sobre doar mudas paras os moradores
circunvizinhos, disse que o comentário do vereador Helio Justino está certo, pois
tem que ver os proprietários de terras os quais tem vinculo com o município para

receberem as mudas, mas, devem fazer uma pesquisa para doar para pessoas que
realmente tenham interesse. No uso da palavra O VEREADOR DANILO JUNIOR
DE OLIVEIRA disse que concorda com os colegas vereadores, que a sugestão do
vereador Gabriel Queiroz é de grande valia, pois carece sim de divulgação o
programa das mudas. Comentou que a questão de fazer um vídeo das mudas é
muito interessante, para que maior número de produtores rurais possam aderir a
este programa. Enfatizou que o sucesso deste programa esta muito ligado ao
produtor rural abraçar a causa e querer transformar sua realidade social, plantando
estas mudas e cuidar, pois é uma semente que os frutos talvez darão nesta
legislatura. Enfatiza o vereador Danilo que com certeza no prazo de quatro a cinco
anos a lavoura de café do município vai ter um grande aumento, que conforme dito o
município está voltando as origens, que o município era todo rural, e com a
Mineração muitos produtores deixaram de cultivar suas propriedades, deixaram de
investir nas mesma, porque conseguiram empregos na indústria, disse que a
realidade de Fortaleza de Minas pede esse empenho dos produtores rurais, enfatiza
ainda que o sucesso deste programa vai depender muito dos produtores rurais . Em
seguida o Presidente comenta que vai melhorar até na questão de empregos. Após
o vereador Danilo Oliveira comentou que irá gerar emprego e renda para a
comunidade. Comentou também que se verificar nas cidades vizinhas como Nova
Resende, São Pedro da União pode verificar que 60% a 70% da economia desta
cidades giram em torno da cultura do café os quais trazem valores agregando renda
para os municípios. Em seqüência fez requerimento ao executivo, atendendo a
função de fiscalizador do município requerendo o envio dos balancetes
contábeis e financeiros dos meses de fevereiro e março de 2018 , disse que
volta a insistir no cumprimento dos prazos dos encaminhamentos dos
balancetes, enfatiza que os vereadores precisam analisar a execução
orçamentária e financeira do município. Após fez requerimento solicitando do
executivo que se posicione no cronograma quanto a obra que deve ser
realizada no córrego Quim Brito, obra da emenda impositiva o qual o mesmo
destinou mais de dez mil reais para que fosse construída comporta, que irá
possibilitar a limpeza periódica do córrego beneficiando os moradores que
moram no entorno e a todos que fazem caminhada neste local . Em seguida O
VEREADOR WELINGTON DOS REIS DOS SANTOS comentou a respeito do
viveiro de mudas, disse que a maior parte do bairro Chapadão vive da agricultura,
disse concordar com a fala do vereador Gabriel Lourenço sobre fazer mudas de ipê.
O Presidente comenta que o Chapadão é um bairro que tem grande demanda
naagricultura. Após o vereador Marcio Andrade disse que o bairro Chapadão está
em segundo lugar em Minas Gerais como produtor de figo. Na seqüência o vereador
Welington dos Santos disse que o que deixa-o preocupado é que hoje saem do
município quatrocentas, a quinhentas toneladas de figo, disse que os produtores que
tiram notas na prefeitura são poucos, e se tivesse um apoio maior traria benéfico ao
município. O Presidente disse que seria interessante montar uma base com
funcionários do setor de tributos para que eles possam realmente fazer esta
fiscalização. Em seguida o vereador Welington dos Santos disse que há muitos anos
a prefeitura ajudava bastante, que a própria EMATER fazia acompanhamento o qual
hoje não tem mais e com isso os produtores andam bem desanimados. Em seguida
o Presidente disse que o Chapadão é um bairro com grandes produções, o vereador
Welington disse que realmente são muitas. O vereador Marcio Andrade fez
comentário sobre as uvas produzidas no Chapadão que estão concorrendo entre as
melhores de qualidade de Minas Gerais, disse que onde a uva já passou está entre
as cinco melhores. O vereador Francisco Ronivaldo afirma que as uvas estão em
terceiro lugar das melhores de Minas Gerais. Após o vereador Welington dos Reis
comentou sobre a merenda escolar, que as compras feitas para as escolas são
através de licitação. Perguntou se alguém sabe quem toma conta desta parte,

respondido pelo vereador Danilo Oliveira que no estado os caixas escolares tem que
gastar no mínimo 30%, que tem escolas que gastam mais do que o valor
disponibilizado pelo FNDE, relatou ainda que no município a gestão é realizada pelo
diretor do departamento de educação que o Sr. Aroldo, e que acredita que ele
cumpre o estabelecido pois compra da APAFORT os gêneros alimentícios. Relatou
de um evento da superintendência de ensino o qual o vereador Reginaldo Marques
também participou, disse que o município de Bom Jesus Da Penha pegou os
contatos dos produtores de uva do Chapadão, e que nesta oportunidade a Magna
participou a Silvia Borim representando a ADESFORT. Disse que é importante os
produtores participarem, que no estado de Minas Gerais as escolas publicam no
IOF que é uma chamada publica da família agrícola, que tem exemplo de uma
escola que investe 80% do valor arrecado pelo governo em agricultores. Em
seguida o Presidente sugeriu de estar fazendo ofício para o Sr. Aroldo para ele estar
acrescentado no cardápio das crianças frutas, e se possível obter dos produtores do
bairro Chapadão. O vereador Reginaldo Marques disse que no referido encontro a
responsável pela merenda escolar de Jacuí não sabia que o Bairro do Chapadão
produzia frutas. Comentou sobre a falta de divulgação, citou um exemplo em
Fortaleza de Minas em que foi solicitado a presença da EPTV a qual compareceu e
que deveria chamar a imprensa novamente para ser mostrado o que é produzido no
município. Após o vereador Welington dos Santos faz requerimento ao Sr.
Aroldo para que seja inclusa na merenda escolar das escolas municipais, a
distribuição de frutas aos alunos, isso, se tal distribuição ainda não ocorrer.
Sugere-se seja feito levantamento no Bairro Chapadão e demais Bairros rurais
do município, e seja averiguada a diversidade e a qualidade das frutas
cultivadas no mesmo, e se possível, sejam adquiridas tais frutas no intuito de
melhorar a alimentação das crianças, e também alavancar a economia do
município. Em seguida o vereador Denílson Augusto pergunta como está a questão
de água no bairro Chapadão, o vereador Francisco Ronivaldo responde que de
todos os seus requerimentos não foram respondidos nenhum , disse que o assessor
jurídico da Câmara tinha marcado de ir até Jacuí, que falou com o prefeito e o
mesmo disse que não precisava porque estava verificado uma forma de arrumar,
mas até o momento o executivo não verificou. Em seguida o vereador Francisco
Ronivaldo afirma que ficou sabendo de informações que os proprietários das terras
que cediam a água anteriormente, já não irão mais permitir tal captação, porque já
estão há mais de um ano sem fazer a mesma, e por isso, os referidos proprietários
não são obrigados ceder a água. Disse ainda que também obteve informações de
que não há como construir poço artesiano, porque a água poderá ser contaminada.
Após intensa discussão, o vereador Welington Santos informou que falou com o
executivo o qual disse que a bomba d'água seria instalada na propriedade do Sr.
Luciano, conhecido como Tchula, e que até os dias 15 ou 16/05 o problema da falta
de água já estaria resolvido. O vereador Denílson Augusto disse que está
perguntando, porque acredita que é um descaso muito grande, pois teve verba
pública federal para conseguir a construção do PSF que está parado por falta de
água. Após o vereador Francisco Ronivaldo comentou que não quer falar sem ter
certeza, pois está verificando para saber se é verdade ou não, pois o mesmo não
sabe responder, disse que não acha justo ter um posto de saúde como o do bairro
chapadão e não está funcionando. Disse que não sabe se é verdade ou não que o
posto de saúde das Três Fontes está funcionando sem água também, disse que
inclusive foram buscar o seu sogro, passaram com ele pelo local, o qual relatou que
está sendo necessário levar água para limpar o consultório para a médica poder
atender, disse que não está reclamando, mas, questiona porque um PSF pode
atender sem água e outro não. O Presidente enfatiza que é uma vergonha pois o
município e rico em água, e do modo que se encontra hoje é vergonhoso, o vereador
Francisco Ronivaldo comenta que o que acha mais triste é porque é o bairro maior

do Município, que não está desmerecendo nenhum bairro, que respeita todos eles,
que na hora que precisa pedir votos, prometem varias coisas, aonde a política toma
um caminho diferente, o que é triste e vergonhoso. Disse que no bairro eles não tem
argumentos, que acaba sobrando para os vereadores representantes do bairro, pois,
o povo fala que os vereadores estão seguindo o mesmo caminho dos políticos do
alto escalão. Declarou que foi vice-prefeito da Sr. Neli, que aconteceu a mesma
coisa com a bomba d'água, que o postinho funcionava e a escola também, e nem
por isso, os alunos perderam aula pois compraram a bomba novamente, e agora já
faz um ano e meio que está sem água e não tendo nenhuma função. Após o
Presidente comentou que tem município que no norte de Minas que eles gastam um
milhão de poço para poder tirar um caminhão de água, disse que no município e mil
e quinhentos reais para compra uma bomba, pois água tem com abundância, e que
esta situação é vergonhosa para executivo, que foram enviados vários
requerimentos informando a situação que encontra o bairro. O vereador Francisco
Ronivaldo declara que se não fosse a Sra. Sueli agente de saúde, eles estavam
perdidos.O Presidente propôs que, quando for no promotor de justiça, que esta casa
não pode executar a compra da bomba d'água, mas com a autorização do juiz
poderá antecipar a devolução do dinheiro, e assim colocar a bomba d'água no
chapadão, enfatiza ainda que todos os vereadores estão disposto a colocar está
água. O vereador Márcio Andrade deu sugestão que já faça diante das contas da
Câmara uma proposta de devolução antecipada para que executivo resolva este
problema. Em seguida o vereador Welington dos Santos respondeu a pergunta do
vereador Denílson Nascimento, dizendo que acredita que qualquer morador do
bairro Chapadão cederia água para o PSF. Após o Presidente enfatiza que esta
Casa irá tentar devolver o dinheiro da sobras para que assim o executivo venha
tomar as devidas providências. O vereador Francisco Ronivaldo disse que o local
onde anteriormente funcionava a Escola José Dias, hoje em dia é usada para
realização de encontros de catequese, crisma, grupo de oração, terços e etc. E que
para que aconteçam tais encontros, alguns participantes se disponibilizam a levar
galões de água de suas residências. O vereador Francisco Ronivaldo disse ter feito
vários requerimentos ao executivo solicitando a aquisição da bomba d' água, e que
já estava decidido a procurar o Ministério Público em busca de apoio para resolver
esta situação, mas que, em reunião com o Prefeito, o mesmo informou que não
haveria necessidade de procurar a Promotoria, porque o problema seria
solucionado, porém, até o momento nenhuma providência foi tomada. Em seqüência
o vereador Reginaldo Marques perguntou sobre a iluminação da quadra do bairro
Chapadão, respondido pelo vereador Francisco Ronivaldo que quando aconteceu o
evento, eles colocaram uma luz a qual está funcionando até hoje, comentou ainda
que pediu o secretário de esporte para comprar bolas, e não sendo atendido, o
próprio vereador comprou. Relatou que toda quarta-feira ele leva água na quadra. O
vereador Welington dos Santos disse que é triste esta realidade do bairro Chapadão,
sem água, sem médicos. Foi sugerido pelo Presidente ofício do Plenário para o
executivo, sobre a necessidade de ser implantada bomba d'água no Bairro
Chapadão para atender as necessidades do referido Bairro, e que se for de
comum acordo, esta Casa de Leis fará devolução financeira antecipada do
valor necessário para aquisição da bomba d'água a ser instalada no Bairro
Chapadão, tendo em vista, que tal bomba irá proporcionar aos cidadãos do
bairro a volta dos atendimentos médicos e odontológicos. Após o vereador
Welington do Reis disse que não sabe de que forma está a situação da energia, pois
o PSF pegava energia da escola, a qual não está funcionando, disse que tem que
verificar a situação que se encontra a escola, se a energia está funcionando ou
desligada. Após o vereador Reginaldo Marques falou a pedido do cidadão Sr
Sebastião Carlos do Nascimento mais conhecido como Carlinho da Biela, relatou
que este cidadão possui propriedade rural no município de Passos, próxima da

Chácara do Sr. Altair Prado, e que a estrada de acesso está bastante fechada
devido ao excesso de mato também necessitando de manutenção com máquina
patrol. Lembrando que estes serviços são possíveis de serem realizados pela
prefeitura de Fortaleza, tendo em vista ter sido firmado convênio com o município de
Passos, que possibilita sejam feitos diversos serviços aos proprietários de sítios
circunvizinhos a Fortaleza de Minas. Após acordo foi feito requerimento do
Plenário requerendo que quando a máquina da prefeitura voltar a propriedade
do Sr. Altair Prado para esparramar cascalho deixando no local, seja solicitado
ao operador que aproveite a viagem e faça a manutenção da estrada de acesso
ao sítio do Sr. Sebastião Carlos Nascimento, bem como, seja feita também a
manutenção da estrada da propriedade do Sr. Zezinho do Vino . Requer ainda
do executivo providências urgentes, para a retirada do excesso de terra
localizado na Rodovia Fortaleza/Passos, mais precisamente na estrada para o
Sítio do Sr. Altair Prado, pois, devido a grande quantidade de terra que se
concentra no asfalto, os veículos estão desviando para a contra mão trazendo
riscos de graves acidentes. Além da retirada do excesso de terra citado acima,
requer seja feito trabalho de forma a eliminar o problema, impedindo que a
terra volte ser espalhada pela Rodovia. Após o Presidente comentou sobre o
Processo Seletivo De Monitores Para Atuarem No Programa Mais Alfabetização.
dizendo que as inscrições acabaram no dia 12, que espera que tenha aparecido
pessoas interessadas em ajudar nesta parte de educação, que o programa é
voluntário. Informado pelo vereador Marcio Andrade que não é 100% voluntário, que
é um projeto de governo, e recebe uma ajuda de custo de cento e cinqüenta reais,
por cinco horas semanais cada pessoa. O Presidente disse que não consta este
valor no edital, respondido que este valor costa no edital como ajuda de custo.
Tendo o vereador Marcio Andrade informado que há quatro inscritos. 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
quadragésima quinta reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da
décima quarta legislatura, a realiza-se no dia vinte e um de maio de 2018, ás
dezenove horas na sede da Câmara Municipal.Após declara encerrada esta reunião
e para constar é lavrada a presente ata que aprovada, é assinada pelos
presentes.___________________________________________________________
___________________________________________________________________
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