ATA DA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 11 DE
NOVEMBRO DE 2018.
Presidência do vereador Evair Messias Pereira.
Às dezenove horas e vinte minutos, havendo número regimental, o Presidente declara
aberta a reunião. Compareceram os vereadores Danilo Junior de Oliveira (MDB),
Denílson Augusto do Nascimento (PDT), Francisco Ronivaldo Rodrigues (PSL),
Gabriel Lourenço de Queiroz (MDB), Helio Justino dos Santos (PR), Márcio
Domingues Andrade (PDT), Reginaldo Marques dos Santos (MDB) e Welington dos
Reis dos Santos (MDB). Em seguida foi aberto o PEQUENO EXPEDIENTE, com a
seguinte pauta: Leituras: 1 - Emenda Supressiva nº 02 ao Projeto de Lei nº 12/18
que “Dispõe sobre a contratação de servidor por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso IX, do
art. 37 da Constituição Federal e dá outras providências”; 2 - requerimento de autoria
vereador Danilo Oliveira solicitando a retirada do projeto de lei nº 16/18 que cria a
política de entrega de medicamentos diretamente nas residências através das
Estratégias de Saúde da Família-ESF’s. Comunicado pelo Presidente: 1 - que esta
reunião terá também como pauta a votação dos seguintes projetos de leis: nº 12/18
“Dispõe sobre a contratação de servidor por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso IX, do
art. 37 da Constituição Federal e dá outras providências”; nº 17/18 que “Ratifica o
primeiro termo aditivo ao contrato do consórcio intermunicipal para o desenvolvimento
sustentável da região de São Sebastião do Paraíso – MG e dá outras providências”; e
a votação da Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº 01/10/18 que acrescenta o §4º
ao art. 101 na Lei Orgânica do Município de Fortaleza de Minas que institui o
Orçamento Impositivo e dispõe sobre a execução orçamentária e financeira da
programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em Lei
Orçamentária Anual; 2 - que estão expostas no mural de avisos novas portarias e
decretos do executivo; 3 - que foi recebido o balancete contábil da prefeitura referente
a setembro de 2018, bem como, algumas respostas de ofícios e requerimentos.
Instalado o GRANDE EXPEDIENTE, O PRESIDENTE parabenizou o vereador Danilo
Oliveira primeiramente por ter apresentado projeto de lei ao Plenário da Câmara, visto
que sua intenção era de grande valia, pois, atenderia pessoas doentes, acamadas e
mais idosas, porém, por falta de respaldo, sabiamente o vereador fez a retirada do
projeto de lei nº 16. Continuando o Presidente comentou sobre resposta de
requerimento vinda do CRAS referente a prestação de contas do local. Fez
requerimento a Sra. Divan Nunes Vidigal, responsável pelo setor de serviço
social reiterando o requerimento quanto à referida prestação de contas, tendo
em vista, que a resposta encaminhada a esta Casa não dá condições de leitura
por não estar legível. Tendo o Presidente colocado a disposição da mesma, a
máquina de fazer cópias da Câmara caso seja necessário. Com relação a
denúncia recebida sobre pagamentos de horas judiciais do cidadão Célio Teixeira
Vidigal, disse que aos vereadores somente cabe a fiscalização no sentido de que
quando está prestando serviço no município, é algo que vem para somar, e caso isso
não tenha ocorrido, cabe aos vereadores fiscalizar visto que o município perde com
isso. Lembrou a todos que foram encaminhados a todos os setores da prefeitura,
requerimentos solicitando informações quanto à referida prestação de serviços. Em
resposta, o Sr. Ronaldo Horta Leão, Chefe do Setor de Máquinas, informou que os
serviços foram prestados pelo cidadão Célio Vidigal, inclusive foi recebida resposta
também do CRAS informando que o servidor Ronaldo Leão é que é o responsável
pelos serviços prestados e pela fiscalização dos mesmos. Tendo o servidor Ronaldo
Leão encaminhado a esta Casa vários laudos os quais demonstram as horas pagas
pelo cidadão. Disse acreditar que os demais vereadores também procuraram saber

com os demais servidores que trabalham na área, assim como o mesmo fez, e
nenhum funcionário até o presente momento presenciou o trabalho executado pelo
Sr. Celio Vidigal. Tendo o Presidente questionado se algum dos vereadores tinha
conhecimento sobre o referido trabalho, respondido que não, o Presidente enfatizou
que até neste ponto foi feito o que a Câmara tinha que fazer e que apesar da
informação fornecida pelo servidor Ronaldo Horta Leão de que o cidadão Celio
Teixeira Vidigal prestou os serviços (horas judiciais) ao município, e como vereadores
não verificaram algo de positivo neste sentido, cabe o encaminhamento de denúncia
ao Ministério Público, para averiguação dos fatos. Solicitou ao assessor jurídico da
Câmara que providenciasse os documentos necessários, citando o recebimento de
denúncia que esta Casa fez todo o levantamento e que houve por parte do servidor
Ronaldo Leão o encaminhamento de resposta. Disse que se o referido servidor
informou que houve a prestação dos serviços, este Presidente acredita que o mesmo
tem condições de provar que isso realmente aconteceu, porém, a partir deste
momento já foge da alçada dos vereadores e por isso será repassado ao MP para
que o mesmo faça levantamento e comprove tal prestação de serviços. Em seguida o
Presidente comentou sobre parecer jurídico encaminhado pelo procurador jurídico da
prefeitura ao servidor José Balduíno do setor de tributos, em 20 de abril de 2017, o
qual fala sobre a venda da Empresa Nexa. Disse que em tal parecer aparece a
assinatura do advogado Joaquim Pontes Galvão e do contador/consultor tributário
Marcos Bezerra, os quais afirmam o município de Fortaleza de Minas tem o direito de
receber o ITBI referente a venda, porém, este parecer ficou nas mãos do procurador
jurídico do município desde abril de 2017 e o servidor José Balduíno não recebeu
nenhum aval para que pudesse encaminhar os documentos para que executassem
uma ação. Tendo o Presidente feito requerimento ao procurador jurídico do
município para que o mesmo analise melhor o parecer jurídico acima citado e
sejam tomadas as providências necessárias no sentido de verificar a legalidade
e se possível sejam feitos os esforços necessários para que o município de
Fortaleza de Minas faça jus ao recebimento do ITBI referente à venda da
Empresa Nexa. Solicitou fosse encaminhada cópia do parecer jurídico citado.
Em aparte o vereador Danilo Oliveira solicitou cópia de tal parecer, tendo o Presidente
autorizado a mesma. Em relação a realização do evento queima do alho ocorrido em
setembro, o Presidente parabenizou os organizadores porque o município ainda não
havia participado do circuito. Disse que recebeu resposta de requerimento a qual
informa que a Câmara Municipal ajudou a custear os gastos com a realização deste
evento. Esclareceu que o custeio foi feito particularmente, por cada vereador e que a
Câmara não fez nenhum tipo de patrocínio, visto que a Câmara não pode executar e
nem financiar nenhum tipo de evento. Relatou que o que a Câmara pode fazer é a
devolução financeira antecipada, isso dentro da legalidade e que a título de
esclarecimento gostaria de deixar claro que a ajuda foi dada pelos vereadores
particularmente. Após disse já ter falado com o prefeito com relação a estrada de
acesso a propriedade do Sr. Bento que está em más condições, tendo solicitado ao
mesmo que seja feito cascalhamento do local. Em seguida O VEREADOR
DENILSON AUGUSTO NASCIMENTO, salientou que entrarão em votação nesta
reunião o projeto de lei nº 12/18 e a proposta de emenda a lei orgânica municipal.
Quanto ao projeto de lei nº 12 disse que o mesmo está na Casa há algum tempo, foi
discutido algumas vezes em reuniões de comissão e que decidiram por colocar o
mesmo em votação, tendo em vista, recebimento de TAC- Termo de Ajustamento de
Conduta recebido do Ministério Público, o qual recomenda que o prefeito municipal
adéqüe a lei. Quanto a proposta de emenda a lei orgânica disse que está sendo
acrescento artigo referente às emendas impositivas que cada vereador tem direito de
propor ao orçamento municipal. Relatou que a discussão da referida proposta foi
difícil porque não conseguiram chegar a um acordo quanto aos prazos citados na
mesma, mas, de acordo com entendimento do assessor jurídico, os vereadores

deverão seguir a Constituição Estadual. Disse esperar que esta votação seja de forma
positiva uma vez que para o ano 2018 já foram colocadas emendas impositivas no
orçamento, mas, esta questão não constava na LOM e agora irão acrescentar isso na
mesma visando deixar a mesma mais completa. Após pediu apoio do assessor
jurídico da Câmara para que fosse feito levantamento, bem como, dos vereadores
desta Casa de Leis para procurarem os vereadores de Jacuí para fazerem contato
com o órgão ambiental responsável, para falarem sobre as duas barragens existentes
no Rio São João, as quais matam o referido Rio. Disse que os cidadãos fortalezenses
gostam de pescar, a pesca é considerada um esporte além de dar à oportunidade de
complementar a alimentação de diversas famílias. Relatou que deve ser feito
levantamento aprofundado sobre o assunto e que devem procurar as autoridades da
cidade de Jacuí os quais também devem ter interesse no assunto uma vez que o Rio
também passa pela cidade e desta forma dar resposta à comunidade. Comentou que
quando foi construída a barragem talvez não era tão séria a questão ambiental, mas,
atualmente para executar tal construção, deve conter alguns itens que nas barragens
existentes no Rio São João não possuem. Disse que nestas barragens não há como
realizar estas construções, mas, podem fazer com que o responsável pela usina
possa soltar no período da piracema variedades de peixes acima da barragem
visando povoar o Rio São João. Salientou que em administrações anteriores foram
feitos alguns projetos neste sentido, o que foi de grande valia, mas, na opinião deste
vereador esta soltura deve ser contínua, lembrando que isso é de responsabilidade da
Votorantim que é a dona das barragens. Disse que esta responsabilidade deve ser
repassada a empresa e que as autoridades devem cobrar isso da mesma. Solicitou se
possível fosse agendada reunião com o IBAMA ou o órgão responsável por esta
questão. Dito pelo Presidente que talvez na polícia ambiental de Passos, os mesmos
obtenham as informações para que possam cobrar. Tendo o vereador Reginaldo
Marques lembrado que devem fazer contato com as autoridades de Bom Jesus da
Penha já que o Rio também passa por esta cidade. Dando continuidade o vereador
Denilson Nascimento aproveitou a presença do prefeito municipal na reunião e disse
que apesar de a prefeitura estar passando por momento difícil visto que o governo
não está repassando os recursos, gostaria de solicitar ao executivo a adequação dos
salários dos servidores que se encontram em desvio de função. Relatou que está
falando como funcionário público, e se adequar irá melhor um pouco a vida de todos
os servidores que se encontram nesta situação, lembrando que as responsabilidades
pelos serviços prestados são grandes e devem analisar a situação destas pessoas
para que quando forem aposentar não receberem benefício somente do cargo de
concurso já que em determinado tempo de serviço estiveram desviados de função,
função esta que tem salário maior que o salário do cargo de concurso. Enfatizou que
estes servidores estão prestando serviços e ajudando o município e que em sua
opinião é injusto. Sugeriu ao prefeito que se reúna com o procurador jurídico e que
verifiquem alguma forma de apoiar esta classe de servidores, seja através de
gratificação ou outro meio cabível, uma vez que devem valorizar quem ajuda e
contribui com o município. Ainda falando diretamente ao prefeito, o vereador Denilson
Nascimento solicitou ao mesmo que converse com o servidor Ronaldo Leão, chefe do
setor de máquinas, para que seja feito cascalhamento em alguns pontos da estrada
do Bairro Perobas, pois, devido às chuvas recentes há alguns pontos bem críticos e
fazendo este serviço a situação não irá se agravar mais. Com relação as lâmpadas
dos postes da cidade, o vereador relatou que há algumas queimadas em diversas
ruas da cidade, tendo solicitado fossem trocadas. Tendo sido respondido pelo prefeito
que o serviço de substituição destas lâmpadas já se iniciou nesta data. Em seguida O
VEREADOR MÁRCIO DOMINGUES ANDRADE, após cumprimentar todos, falou
sobre solicitação feita ao mesmo referente ao prolongamento da rede pluvial da Rua
Bonifácio Álvares da Costa, a qual passa por baixo de uma residência e cai aos
fundos da mesma onde se localiza o novo loteamento, ou seja, cai em um dos lotes

doados. Relatou que esta água está ficando empossada, gerando mau cheiro e as
vezes o aparecimento de mosquitos. Relatou que fez contato com o prefeito, que fez
levantamento de custos das manilhas, tendo o prefeito ficado de analisar a
possibilidade. Disse que o custo é de em torno dois mil reais sem contar a mão de
obra a qual seria feita pelos funcionários da prefeitura na medida do possível.
Solicitou ao prefeito que faça uma visita ao local, que converse com os vizinhos
próximos e dê prioridade para este serviço por que, moradores do entorno já
contraíram dengue, inclusive são reincidentes do contágio. Ressaltou que são poucos
metros de manilhas que a prefeitura irá gastar para fazer a ligação no manilhamento
do loteamento e então o serviço não está difícil. Quanto a construção de rampa na
Escola Municipal Professora Alzira Álvares, disse que o engenheiro do município, Sr.
José Geraldo justificou haver dificuldade na referida construção, e então, este
vereador gostaria de pedir que se o engenheiro se disponibilizar em fazer uma visita
no local juntamente do prefeito e deste vereador, para que analisem o local e tentem
encontrar uma solução. Comentou que na resposta do requerimento foi citado com
atualmente apenas um aluno necessita da referida rampa, porém, estuda na parte
inferior do prédio, mas, que se caso necessitar darão a volta pela rua para chegar até
a entrada da parte superior, porém, na opinião deste vereador a escola deve ser
melhorada no que diz respeito a acessibilidade. Disse saber das dificuldades do
município, tendo em vista, o Governo não estar repassando recursos, porém, os
alunos e professores merecem as melhorias, uma vez que a escada do local é muito
perigosa. Lembrando que se forem construir escada maior, o local permanecerá sem
acessibilidade, tendo o vereador dito que é importante enfatizar que atualmente a
escola tem apenas um aluno portador de deficiência, mas, no futuro pode ser que
tenha mais. Relatou que devem agendar visita no local, que está a disposição para
acompanhar o prefeito e o engenheiro inclusive tem uma sugestão a qual não trará
custos altos ao município. Dando continuidade disse que já falou com o prefeito sobre
a possibilidade de fazer mudança na estrada do Bairro Alves, mais precisamente
próximo do local conhecido como cruz do turquinho. Disse que no dia da conversa
tentaram falar com o dono da propriedade e não conseguiram. Questionou ao prefeito
se o mesmo continuou tentando contato com o mesmo, respondido que sim, tendo o
vereador dito que obviamente terão que esperar passar o período chuvoso e que se
for possível esta mudança irá melhorar muito o local. Após falou sobre a necessidade
de cascalhamento em pontos críticos de diversos pontos de várias estradas. Disse
que já falou com o prefeito o qual respondeu que está esperando o solo enxugar para
fazer a manutenção nos tais pontos críticos. Após agradeceu ao prefeito por atendido
solicitação referente a inclusão do exame de ultrassom morfológico no convênio com
o CISMIP, tendo a diretora do departamento de saúde respondido requerimento
informando que se houver indicação médica, o exame será feito pelo município.
Agradeceu relatando que isso é uma conquista para o povo. Outro agradecimento é
pelo cascalhamento realizado aos fundos da Mercearia Souza, em um pequeno
trecho de terra que estava em más condições, inclusive os moradores vizinhos
agradeceram pelo serviço. Após relatou já ter conversado com o Sr. Ronaldo Leão
porém, gostaria de deixar registrado que solicitou ao mesmo fosse feita a manutenção
do mata burro próximo da propriedade do Sr. conhecido como Geraldinho Batatinha,
mata burro este usado pelo mesmo, e pelo cidadão Pedrinho, além de fazer divisa
com a propriedade da Sra. Luciana Queiroz. Disse que o mata burro está com os
caibros quebrados e que as vigas não estão em boas condições e na medida do
possível gostaria fosse feita tal manutenção. Continuando o vereador Marcio Andrade
se lembrou de requerimento expedido solicitando a ampliação do atendimento do
fisioterapeuta, tendo o vereador informado que a resposta recebida foi no sentido de
que estivessem reclamando do atendimento feito atualmente. Enfatizado pelo
vereador que o mesmo não está reclamando do atendimento atual, apenas solicitou
que o atendimento seja ampliado visando atender pacientes que são levados para

outros municípios para fazer o tratamento, pois, no município já existe profissional,
que há informações de que os equipamentos não são de alto custo e apenas
necessita de ajustes o referido setor. Disse que gostaria de deixar registrado que o
serviço de fisioterapia não é ruim, apenas estão pedindo para ampliar o atendimento.
Sobre as cirurgias eletivas, o vereador Marcio Andrade comentou sobre o valor de
noventa e cinco mil reais que foram destinados para a realização das mesmas.
Solicitou que o prefeito verificasse quantas já foram feitas usando este valor e se já
existe programação para a realização das referidas cirurgias até o fim do ano.
Questionou também se ainda resta algum valor do que foi destinado para dar
continuidade nas referidas cirurgias. No uso da palavra o prefeito parabenizou pela
sessão e respondeu que o recurso destinado por esta Casa para a realização das
referidas cirurgias foi de grande valia para a população. Disse que solicitou o envio de
relação das cirurgias realizadas para a diretora do departamento de saúde, e este
prefeito acredita que já tenha chegado ao limite do valor de noventa e cinco mil reais,
inclusive acha que até já ultrapassou um pouco deste valor. Tendo ficado de trazer a
relação, após acordo, o prefeito preferiu fosse encaminhado requerimento até para
não cair no esquecimento. Tendo o vereador Marcio Andrade feito requerimento
com a participação do vereador Gabriel Queiroz ao executivo requerendo seja
encaminhada a esta Casa relação das cirurgias eletivas realizadas através do
recurso oriundo de emenda impositiva no valor de noventa e cinco mil reais.
Requer ainda, informações do valor da referida emenda, já gasto com tais
cirurgias, se já cumpriu o valor destinado na emenda citada. Esclarecendo o
prefeito ressaltou que de acordo com a Sra. Monica Emídio a meta de noventa e cinco
mil reais já foi batida, já ultrapassou um pouco, e por isso, o prefeito solicitou a
mesma que de agora em diante fosse dada prioridade aos pacientes mais urgentes,
tendo em vista, o fato de o governo não estar enviando recursos ao município. Deixou
claro que as cirurgias que não forem de urgência irão esperar um pouco, mas, que
estará indo em busca de recursos para que possam atender a todos. Tendo o
vereador Marcio Andrade dito que fica satisfeito, pois, através de uma parceria entre
os nove vereadores e o executivo foi possível beneficiar a população que precisa.
Disse que a Câmara está disposta a sempre ajudar a administração no que for melhor
para o município. Antes que o vereador Marcio Andrade desse continuidade, o
Presidente da Câmara, solicitou ao prefeito municipal que fizesse parte da mesa junto
aos vereadores, já em seu lugar, o Presidente repassou novamente a palavra ao
vereador Marcio Andrade o qual questionou ao prefeito sobre emenda impositiva de
seis vereadores desta Casa, a qual destinou recurso para aquisição de apostilas do
método ângulo de ensino. Perguntou ao prefeito se o mesmo tem a intenção de
continuar com o referido método, lembrando que foi feita parceria porque o valor da
apostila era tem torno de noventa mil reais, e os vereadores destinaram sessenta e
três mil reais, tendo o prefeito feito a complementação do recurso para adquirir tais
apostilas. Respondido pelo prefeito que a intenção é de continuar usando este
método de ensino por que o uso deste material começará a fazer efeito na realidade
em 2019. Disse que o ensino em Fortaleza de Minas já alcançou números
expressivos e acredita que com a parceria firmada com o sistema ângulo de ensino a
tendência é melhorar cada vez mais. Relatou estar acreditando muito nos novos
gestores que estão chegando, que não há necessidade de aumentar muito o valor
dos recursos para o município, basta cumprir com a obrigação, pois, desta forma dará
para tocar o município de Fortaleza e dar continuidade no método. Dando
continuidade o vereador Marcio Andrade falou que sobre o projeto de lei nº 12 tem
apenas a ressalva quanto a área da saúde, os médicos contratados, os quais vem
para substituir algum plantonista e aquele contrato que é feito repentinamente não irá
poder existir mais. Disse que o medo de aprovar este projeto é de trazer alguma
dificuldade para a área da saúde no município. Relatou que a lei municipal existente
contempla que deve haver processo seletivo e o projeto de lei nº 12 só vem adequar a

realidade e não muda muito do que diz a lei municipal que já existe. Falou ainda sobre
preocupação de que o município atualmente não possui recurso para fazer
concurso,que a aprovação desse projeto de lei pode trazer a dificuldade de o
município ter que fazer concurso público, porém, o executivo possui TAC a qual diz
que o concurso público deve ser feito em 2020. Em resposta o prefeito disse que está
buscando apoio junto ao MP, porque houve assinatura do referido TAC, mas,
atualmente o município não tem condição nenhuma de fazer concurso público, por ter
alto custo e ser praticamente impossível. Disse que irá falar com o promotor e se
possível reafirmar para que seja realizado concurso público se possível em 2020,
mas, se a situação continuar como está atualmente, não haverá condições de fazer.
Relatou que é isso que irá argumentar, irá dizer que a Câmara aprovou a lei, que o
que é de responsabilidade já vai estar feito, porém, não há condições de fazer o
referido concurso público. Ressaltou que gostaria de falar e reafirmar com toda
certeza que atualmente não há condições de fazer o mesmo. Ainda com a palavra o
vereador Marcio Andrade parabenizou o colega Danilo Oliveira pela retirada do
projeto de lei nº 16 de sua autoria. Parabenizou pela sensatez de depois de avaliar o
posicionamento contrário da regional de saúde, optou pela retirada. Disse que o
posicionamento da regional se deu por várias questões inclusive carga horária das
servidoras. Disse entender que se aprovado o projeto iria trazer benefício para o povo
e deixou claro que o vereador Danilo Oliveira não está retirando o projeto porque o
mesmo quer, e sim, porque infelizmente dentro da legislação não é permitido. Em
aparte o vereador Danilo Oliveira cumprimentou o prefeito, falou da satisfação de
receber o mesmo nesta Casa e aproveitou a oportunidade para informar ao mesmo
que estará fazendo uma indicação de uma minuta deste projeto, que na verdade o
teor é o mesmo, porém, em virtude do ofício da regional de saúde de Passos, dizendo
que as agentes de saúde não poderiam fazer a entrega dos medicamentos é que
gostaria de solicitar do executivo municipal que este projeto de lei fosse encaminhado
alterando apenas que a entrega fosse realizada através do departamento de saúde,
trabalho e promoção social. Esclareceu que a retirada deste projeto de lei se deu em
virtude de que os vereadores não têm competência de impor custos ao executivo.
Disse saber que o prefeito irá analisar com muito carinho esta indicação de projeto de
lei, do qual será encaminhada minuta, disse acreditar nele até porque já foi
implementado em outras cidades do estado de São Paulo. Enfatizou que a aprovação
deste projeto irá ajudar muito os cadeirantes e idosos que tenham mobilidade
reduzida possam ter efetivamente seu direito de recebimento do medicamento no
conforto de sua casa. Disse que quando encaminhou este projeto de lei ao Plenário
foi pensando que se utilizassem a estratégia do programa de saúde da família, seria
um procedimento que não geraria custos, e em virtude disso, como vereador teria
competência para propor. Falou ao prefeito que a minuta será encaminhada para que
o mesmo faça análise necessária e a verificação do custo benefício. Disse entender
que o valor que deixou de ser repassados aos cofres públicos municipais é de mais
de dois milhões de reais, mas também entende que devem analisar também o
benefício que este programa, que esta política pública irá trazer para a comunidade.
Falou que acredita que é uma política pública importante e que estão nesta Casa para
sugerir, pois, muitas das vezes como vereadores não podem propor projetos de leis
em virtude de gerar custos, porém, humildemente é que faz esta indicação. Fez uso
da palavra o vereador Marcio Andrade para relatar que parabenizou o colega Danilo
pela atitude, porém, gostaria de dizer que não é somente a questão do custo, pois, a
regional de saúde não vê somente esta questão, mas também a impossibilidade, visto
carga horária e outros itens. Relatou achar que o prefeito irá avaliar com carinho,
mas, entende que o ofício irá travar a boa vontade do prefeito, porém, será feita
avaliação junto a procuradoria jurídica. No uso da palavra o prefeito municipal disse
que já tentaram fazer o que dispõe a minuta do projeto do vereador Danilo Oliveira,
porém, a regional de saúde praticamente proibiu a ação, porém, não vê problema em

tentar contornar a situação. Disse que vão acarretar poucos serviços as agentes de
saúde porque as mesmas já fazem as visitas, mas, o que pode travar isso é a regional
de saúde que por algum motivo que o prefeito ainda não sabe qual é, não libere a
entrega destes medicamentos. Ao final disse que se possível irá buscar solução e
estará pronto para fazer. Tendo o vereador Marcio Andrade dito que se o prefeito
quiser cópia do ofício da regional de saúde o mesmo está a disposição para ceder o
documento. Dando continuidade o vereador Marcio Andrade comentou ser uma
vergonha o Estado de Minas Gerais passar por uma situação igual a que irá passar.
Relatou que é descontado dos servidores públicos valor que deveria ser repassado ao
IPISEMG e isso não acontece. Comentou que o governador eleito Romeu Zema deu
entrevista dizendo que existe mais de quinhentos conselheiros com salários
superiores a dez mil reais no IPISEMG, o que é vergonhoso, se tornou cabide de
emprego e tem pessoas que nem são de Minas Gerais. Ao final agradeceu ao
Presidente pela palavra e ao prefeito pelas respostas. Antes de passar a palavra o
vereador Marcio Andrade fez ofício com participação do Presidente e do
vereador Danilo Oliveira ao cidadão Elcio dos Santos, responsável pela
realização de festa do peão em sua propriedade sentido Bairro Perobas,
parabenizando o mesmo e estendendo os cumprimentos aos demais
organizadores, pois, apesar da chuva, estava tudo muito bem organizado, pois,
havia serviço de bar, praça de alimentação, estacionamento, etc. Em seguida O
VEREADOR HELIO JUSTINO DOS SANTOS, parabenizou o prefeito pelo
funcionamento do aparelho de exame de raio-x. Após fez ofício com a participação
do Presidente e do vereador Danilo Oliveira a equipe médica e enfermeiras da
policlínica municipal, bem como, toda equipe do PSF parabenizando e
agradecendo pelos ótimos serviços prestados aos cidadãos. Enfatizou que
necessitou dos atendimentos da policlínica municipal durante um fim de semana e
que foi muito bem atendido e por isso gostaria de agradecer a todos de coração.
Quanto a questão da dengue citada pelo vereador Marcio Andrade, o vereador Helio
Justino disse que há muitas residências que estão fechadas porque os moradores se
mudaram e há água parada e que não é fácil a equipe acudir em todos os lugares.
Relatou que durante o fim de semana fez limpeza no quintal de vizinhos seus. Dito
pelo Presidente que as pessoas devem ter consciência e cada um limpar o seu
quintal. Lembrado pelo vereador Helio Justino sobre projeto de reajuste do IPTU, o
qual não houve alteração e em sua opinião deve haver lei para punir (gerar multa)
aqueles que não zelarem pelos lotes e quintais. Em seguida o vereador Helio Justino
falou diretamente ao prefeito informado ter recebido reclamação quanto a
encruzilhada subindo do velório e descendo o bar do Nonô, que por pouco uma
motorista não bate no veículo da policlínica e por isso, gostaria de saber se há
possibilidade de implantar placa de sinalização indicando parada obrigatória, porque
quem está descendo não faz parada e para quem está subindo do velório não tem
visão de nenhum dos lados. Tendo o Presidente questionado se esta instalação seria
no cruzamento da pracinha do Nonô, respondido que sim, o prefeito disse que irá
verificar. Dito pelo Presidente que o local mais preciso é próximo da residência da
Sra. Joanair. Tendo o prefeito solicitado fosse feito requerimento para não cair em
esquecimento. Diante do pedido o vereador Helio Justino fez requerimento ao
executivo requerendo seja implantada placa de sinalização que indica “parada
obrigatória” no cruzamento da pracinha do Nonô tendo em vista evitar a
ocorrência de acidentes no local. Ao final o vereador Helio Justino dos Santos
parabenizou o vereador Danilo Oliveira pela retirada do projeto de lei de sua autoria, e
pediu a Deus que iluminasse a vida do mesmo por esta ação. E também questionou
ao prefeito qual a opinião do mesmo quanto a destinação das emendas impositivas
para o próximo ano, se o mesmo entendia ser correto que as mesmas fossem
destinadas às mesmas áreas indicadas no orçamento de 2018. Questionou ainda se
após indicação através de emenda impositiva, houve melhora na farmácia municipal.

Respondido pelo prefeito que os resultados foram os melhores possíveis em todas as
indicações tendo em vista ter atingido as áreas de necessidade da população. Em
aparte o prefeito Adenilson Queiroz falou sobre emenda impositiva de autoria do
vereador Danilo Oliveira para a construção de comporta no Córrego Quim Brito. Disse
que o município tem esta comporta feita de madeira e quando há necessidade usam a
mesma. Relatou que gostaria de verificar junto ao vereador Danilo Oliveira a
possibilidade de ao invés de construir a comporta indicada pela emenda impositiva,
fosse construída a canalização da Rua Jacuí com a Rua Ferreira Muniz para
desaguar no Córrego Quim Brito próximo a residência do Sr. Fernando Pereira. Em
resposta, o vereador Danilo Oliveira disse que inclusive já falou em reunião anterior
que o intuito da emenda impositiva é solucionar o problema para os moradores do
entorno do local e também para as pessoas que fazem caminhadas na Avenida
Otávia Augusta. Enfatizou que esta questão da canalização é urgente, é necessária e
o valor de dez mil reais destinados a construção de comporta, for destinado a
construção desta canalizada este vereador irá ficar muito feliz e grato, pois, o
importante é resolver o problema para a comunidade. Ainda com a palavra o prefeito
falou sobre a Praça São Miguel em que receberam reclamação de um vento muito
forte que derrubou galhos das palmeiras em algumas residências inclusive causando
alguns prejuízos. Informou que falou com representantes da Votorantim os quais
cederam o caminhão para derrubar tais palmeiras, mas, está vendo também com o
corpo de bombeiros de Passos, os qual é bem preparado para este tipo de ação, pois,
as palmeiras são de grande porte e dependendo da situação tais árvores se tornam
perigosas. Após O VEREADOR REGINALDO MARQUES DOS SANTOS, fez os
seguintes ofícios com a participação do Plenário: 1 – parabenizando as
cozinheiras responsáveis em preparar o almoço para os congadeiros que se
apresentaram na festa de outubro; 2 – parabenizando os cidadãos responsáveis
por servir o almoço no clube municipal, aos congadeiros no último domingo da
festa de outubro em que os mesmos se apresentaram; 3 – parabenizando a
comissão organizadora da festa, bem como, ao prefeito, tendo em vista, ter sido
muito elogiado o evento, pedindo a Deus que em 2019 ocorra com sucesso que
foi em 2018; 4 – parabenizando o Sr. Mateus Freitas pela ótima transmissão das
congadas na Rádio Difusora, pois, desta forma fez com que as apresentações
chegassem as residências de vários cidadãs que não puderam estar presentes
no evento; 5 – ao Sr. Dirceu Neto parabenizando por ter instalado equipamento
de som de ótima qualidade para que a transmissão da congada fosse realizada
da melhor maneira possível. Após fez requerimento ao executivo requerendo a
poda dos galhos mais baixos das árvores da Praça São Miguel, tendo em vista,
terem reduzido os tamanhos dos postes e os referidos galhos impedem com
que a praça fique iluminada. Quanto a repovoar os rios com diversas qualidades de
peixes conforme dito pelo vereador Denilson Nascimento, o vereador Reginaldo
Marques se colocou a disposição para ajudar, pois, além de ser pescador, acredita
que se a Votorantim cumprisse a legislação, a situação não estaria como está, assim
como aconteceu quando foi formada a represa de Furnas e que não era obrigatória a
escadaria de piracema e atualmente o local dispõe de piscicultura, criam os peixes e
a categoria juvenil, são soltos do lado de cima da barragem e com isso a mesma
qualidade de peixe é encontrada tanto de um lado quanto de outro da barragem e isso
deve ter acontecido porque alguém deve ter cobrado dos mesmos. Falou da
qualidade da água do Rio São Francisco e da falta de peixes no mesmo. Citou
exemplo de pescadores que percorrem muitos quilômetros para pescar sendo que
poderiam esta fazendo isso no próprio município, tendo salientado que esta questão
não é só viável para os pescadores do município mais sim para o próprio comércio de
modo geral. Ainda com a palavra o vereador Reginaldo Marques parabenizou o
colega Danilo Oliveira por tentar ajudar os idosos do município e também por
entender que por esbarrar em burocracias legais optou por retirar o projeto de lei nº

16/18. Finalizando o vereador Reginaldo Marques fez ofício com a participação
do Plenário a Sra. Baluza parabenizando a mesma pela iniciativa de reerguer o
Terno de Moçambique São Benedito, tendo em vista, ter sido a mesma que
reunião o grupo e incentivou o retorno do mesmo. E que a mesma mantenha
sempre esta força e garra que sempre teve. Tendo o Presidente estendido os
cumprimentos ao vereador Reginaldo Marques o qual estava representando muito
bem o referido terno. Após O VEREADOR GABRIEL LOURENÇO DE QUEIROZ,
disse que é de acordo com o projeto de lei nº 12 e está a disposição para votá-lo.
Quanto a proposta de emenda a lei orgânica, disse que também é de acordo. Já
sobre o projeto de lei nº 17 relatou que o mesmo permanecerá com as comissões até
a próxima reunião. Em relação a fala do vereador Denilson Nascimento referente as
barragens do Rio São João questionou ao mesmo se seria feito ofício, respondido que
primeiramente será feito levantamento pelo assessor jurídico para verificarem qual
órgão é o responsável pela fiscalização e que seja competente para receber a
reclamação, e a partir daí de repente poderia ser criada comissão para falar
diretamente com os responsáveis. Tendo o vereador Gabriel Queiroz dito que se
futuramente for elaborado algum documento pelo vereador Denilson Nascimento o
mesmo gostaria de fazer parte da autoria do mesmo, pois, em sua opinião a idéia do
colega é boa uma vez que devem cuidar do meio ambiente. Com a palavra O
VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO RODRIGUES, cumprimentou todos em
especial o prefeito presente na reunião, o qual está relembrando os velhos tempos
como vereador nesta Casa. Na oportunidade agradeceu ao prefeito pelas obras que
vem sendo realizadas, principalmente no Bairro Chapadão, inclusive o referido
prefeito participou junto deste vereador, na manutenção de mata burros, manutenção
esta que já estava necessitando há algum tempo e juntos passaram pelos locais
tendo o prefeito dito que iria junto para fazer o serviço, pois, teve que dispensar os
funcionários contratados, tendo o vereador se proposto em ajudar. Agradeceu a Deus
porque no máximo em 13/11 o serviço ficará pronto. Continuando o vereador
Francisco Ronivaldo fez os seguintes ofícios com a participação do Plenário: 1 agradecendo e parabenizando aos capitães e aos demais membros dos dois
ternos de congo de Fortaleza de Minas, tendo em vista a excelente
apresentação feita no último domingo da festa de outubro. Dito pelo vereador
que esta é uma cultura que não podem deixar acabar; 2 - ao prefeito e viceprefeito municipal agradecendo pelo apoio dado ao folclore no município, os
quais permaneceram no local durante todas as apresentações de todos os
ternos de congo que passaram pela cidade; 3 - aos cidadãos José Valério e
Donizete Torres que sempre estão presentes em todos os eventos do município
narrando os mesmos da melhor forma possível. Enfatizado pelo vereador que o
Sr. José Valério faz seu trabalho com tanta dedicação que faz com que as pessoas
fiquem impressionadas. Após parabenizou verbalmente o colega Reginaldo Marques
dos Santos e os demais membros que reergueram o Termo de Moçambique de
Fortaleza de Minas, pois, na opinião deste vereador valeu a pena o esforço de colocar
o grupo para funcionar novamente. Parabenizou também toda a comissão
organizadora da festa, pois, estava tudo muito bem organizado tanto a transmissão
quanto a qualidade do som. Após deixou claro que não é uma reclamação, e sim uma
opinião do mesmo, porque jamais iria reclamar de um acontecimento do qual o
mesmo gosta de verdade, que achou que estava muito bonito e que observa que
cada ano que passa vem crescendo e melhorando cada vez mais. Solicitou que as
pessoas não entendessem como reclamação, e disse que se entendessem como
crítica, que fosse como crítica construtiva, mas, em sua opinião deveria haver horário
específico para a apresentação de cada terno de congo, e desta forma a festa das
congadas se encerraria no máximo às 18:30 hora do domingo, ou do contrário, que os
ternos de congo e Moçambique de Fortaleza tivesse horário específico para suas
apresentações. Disse que isso se dá porque muitas pessoas ficam no local para

assistir todas as apresentações, o que vale a pena, mas, com o passar das horas
muitos pais de famílias com filhos pequenos acabam indo embora e não conseguem
prestigiar os ternos da cidade. Deixou claro que é justo os ternos da cidade encerrar a
festa até por uma questão de coerência. Salientou que não está criticando, apenas
gostaria que fosse estabelecido horário específico para cada apresentação para que a
população fortalezense pudesse assistir as apresentações dos ternos da cidade. No
uso da palavra o vereador DANILO JUNIOR DE OLIVEIRA, iniciou sua fala sobre o
requerimento de retirada do projeto de lei nº 16/18. Leu a ementa do mesmo e disse
que conforme foi concedido uma aparte pelo colega Marcio Andrade, o vereador já
esclareceu a comunidade os motivos de sua decisão, e enfatizou que como vereador
quer é somar forças, trazer novas idéias e novas estratégias para que possam
atender a comunidade que precisa de saúde e educação de qualidade. Na
oportunidade parabenizou o prefeito pelos esforços que estão sendo realizados tanto
na área da saúde quanto na educação. Disse que o município de Fortaleza nestes
quase dois anos de administração já contou com a realização de diversas cirurgias
eletivas, e também com o retorno do material didático do sistema ângulo de ensino, o
qual já esteve presente no município de 2006 a 2013, mas que por questões de
dificuldades financeiras não foi possível dar continuidade, mas, assim que foi possível
o executivo municipal implantou novamente o método. Salientou que trabalha na área
da educação que é professor formado e possui pós graduação e que com a pouca
experiência que tem na docência, observa que o que lê nos livros é que o processo
de ensino e aprendizagem é constante e necessita de tempo, e por isso, entende que
o material didático que vem sendo usado veio a somar sim ao município, inclusive
estão colhendo frutos de 2006 até 2013. Disse entender que o processo de ensino de
educação é uma constante e os frutos são colhidos depois de alguns anos, e que os
esforços do município para poder melhorar a qualidade do ensino e os índices do
IDEB são grandes. Parabenizou todo o departamento de educação tendo em vista os
ótimos números no índice acima citado, e disse que o mesmo é fruto desta
administração, mas, também das administrações anteriores. Complementando a fala
do vereador Danilo Oliveira, o prefeito concordou que isso vem de vários anos, visto
que a atual administração está apenas dando seqüência. Quanto ao IDEB, disse que
seus resultados estavam programados para 2021 ou 2022, porém, o índice indicado
já foi alcançado. Salientou que juntamente com a Câmara que fez destinação de
recurso através de emenda impositiva, a intenção da administração é de cada vez
melhorar mais, lembrando que isso se deu devido ao esforço coletivo de todos. Com a
palavra o vereador Danilo Oliveira parabenizou e disse reconhecer o trabalho da
equipe docente dos professores e todos os funcionários do departamento de
educação, dos pais e de um modo geral de toda comunidade escolar porque a
educação se faz a várias mãos. Enfatizou a importância dos pais neste processo os
quais devem auxiliar a escola para que os filhos possam aprender a cada dia mais e
melhor. Ao final parabenizou todos pelos esforços e disse que os vereadores estão
nesta casa para propor uma Fortaleza de Minas melhor para a população. Em
seguida se dirigiu ao vereador Denilson Nascimento para externar seu total apoio a
iniciativa de buscar parcerias, repovoar o Rio São João e criar esta comissão
intermunicipal. Disse acreditar muito que devem dar as mãos e somar esforços com
os municípios vizinhos e que fazem parte da bacia do Rio. Salientou que devem se
esforçar para melhorar a qualidade de vida da população, e que conforme dito pelo
vereador Reginaldo Marques a prática esportiva da pesca também movimenta a
economia do município. Continuando o vereador Danilo Oliveira fez requerimento
ao executivo requerendo sejam feitos os esforços necessários para fazer a
manutenção do mata burro na divisa da propriedade do Sr. Geraldo com a Sra.
Luciana Queiroz. Tendo o vereador ressaltado que o colega Marcio citou o assunto
em reunião, porém, não chegou a fazer requerimento. Esclarecido pelo vereador
Marcio Andrade que já falou deste assunto com o chefe do setor de máquinas, o qual

informou que terminando os serviços no Bairro Chapadão, irá fazer a manutenção
citada pelo vereador Danilo. Questionou ao vereador Danilo se o mesmo iria manter o
requerimento, e se em caso afirmativo gostaria de fazer parte do mesmo. Respondido
pelo vereador Danilo que diante da notícia dada pelo mesmo, iria retirar o
requerimento. Tendo o vereador Danilo Oliveira questionado ao prefeito se
realmente a resposta é positiva e se o serviço vai realmente ser feito. Respondido que
tal serviço será feito. No uso da palavra o vereador Danilo Oliveira disse que pode
parecer repetitivo ficar parabenizando o executivo, mas, o que é bom e o que contribui
para o bem da comunidade deve sim ser parabenizado, não só a pessoa do prefeito
mas, toda sua equipe, pois, sem uma equipe de trabalho comprometido e que
trabalhem para o bem do município o mesmo não flui. Sobre o projeto de lei nº 12, o
vereador Danilo Oliveira disse que como se trata de um TAC, o prefeito participou da
última reunião de comissão dando seu aval para a aprovação do mesmo dizendo da
necessidade de cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta. Sobre o projeto de lei
nº 17 as comissões decidiram que irão votar o mesmo em 19/11, pois, estão
aguardando resposta do consórcio. Quanto a proposta de emenda a lei orgânica disse
que é favorável. Antes de passar para a ordem do dia o prefeito agradeceu aos
vereadores por terem cedido espaço ao mesmo, em que pôde mostrar que o
executivo está a disposição, mesmo com dificuldade de repasse de recurso pelo
governo estadual. Relatou que está fazendo grande esforço para tentar fechar o mês
de novembro tranquilamente sem deixar dívidas. Falou diretamente aos cidadãos
fortalezenses, porque as vezes haverá necessidade de fazer alguns cortes e se isso
for necessário irá sim fazer, porque é mais fácil ter esta atitude agora do que passar
vergonha no futuro. Relatou que a administração está fazendo o possível, que está
tentando cortar cargos, baixar salário e etc para não chegar ao caos que se encontra
o Estado de Minas. No uso da palavra o Presidente agradeceu a presença do prefeito
nesta reunião e disse que esta oportunidade de levar aos ouvintes da rádio difusora e
também pela internet, este bate papo direto com o prefeito é muito importante.
Agradeceu ao prefeito e disse que esta Casa está a disposição para que possam
cada vez mais fazer uma Fortaleza de Minas melhor, podendo sempre contar com o
apoio dos vereadores desta Casa. Não havendo mais assuntos para o grande
expediente, passou-se a ORDEM DO DIA COM A SEGUINTE PAUTA: Votação do
Requerimento de retirada do projeto de lei nº 16/18 de autoria do vereador Danilo
Junior de Oliveira que “Cria a política pública de entrega de medicamentos
diretamente nas residências, através das Estratégias de Saúde da Família – ESF’s.
Aprovado por unanimidade. Votação em primeiro turno da Emenda Supressiva nº 02
ao Projeto de Lei nº 12/18 que “Dispõe sobre a contratação de servidor por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
nos termos do inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal, e dá outras providências”,
aprovada por unanimidade em primeira votação. Votação em primeiro turno do
Projeto de Lei nº 12/18 que “Dispõe sobre a contratação de servidor por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
nos termos do inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal, e dá outras providências”,
aprovado por unanimidade em primeira votação. Votação da Proposta de Emenda à
Lei Orgânica nº 01, de 01/10/2018 que “Acrescenta o §4º ao art. 101 na Lei Orgânica
do Município de Fortaleza de Minas que institui o Orçamento Impositivo e dispõe
sobre a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas
individuais do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual”, aprovada por
unanimidade em primeira votação. Votação dos requerimentos apresentados nesta
reunião, aprovados por unanimidade. Antes de encerrar a reunião o vereador Marcio
Andrade se justificou quanto a votação do projeto de lei nº 12/18 dizendo que foi
favorável ao projeto porque todos sabem que existe um Termo de Ajustamento de
Conduta feito entre o município e o MP. Disse que gostaria de deixar claro que o
projeto de lei vem para atualizar lei municipal já existente, mas, traz preocupação e

por isso lava suas mãos desta aprovação trazer dificuldade quanto a questão da
saúde no município, mas, como foi uma indicação da promotoria que fosse feita esta
regularização, o mesmo não será contra, porém, esta não é uma vontade do vereador
por se tratar de trazer dificuldade ao município em especial na contratação de
profissionais na área da saúde. Lembrado pelo Presidente que esta dificuldade se
estende a Câmara Municipal, a qual será obrigada a fazer concurso público para a
vaga existente de serviços gerais. Quanto a proposta de emenda a lei orgânica, o
vereador Marcio Andrade justificou que em 2017 o assessor jurídico participou de um
treinamento e trouxe a novidade da emenda impositiva para esta Casa e com isso
seis vereadores puderam ajudar na área da educação e nove vereadores puderam
ajudar na área da saúde para realização de cirurgias eletivas, havendo também
indicação do vereador Danilo para construção de comporta no Córrego Quim Brito
bem como, do vereador Helio para aquisição de medicamentos na farmácia municipal
e do vereador Reginaldo Marques em apoio ao folclore municipal. Enfatizou que é
uma conquista desta Casa e que apesar de não concordar com a questão dos prazos
estipulados na referida proposta, é favorável a mesma tendo em vista seguir os
moldes da Constituição Estadual. Salientou que esta lei resguarda o direito dos
vereadores e que irá trazer benefícios para a sociedade. Dito pelo Presidente que o
importante é que será levado à população qual é a intenção dos vereadores e por
isso, acredita que o prefeito irá atender as reivindicações dos vereadores com todo
carinho em relação as indicações referentes a emenda impositiva. Antes de encerrar
a sessão o Presidente sugeriu fosse agendada audiência pública da LOA/2019
para o dia 26/11/18 às 19:00 horas na Câmara Municipal, tendo em vista, dar
seqüência nos trâmites do projeto para que posteriormente o mesmo seja
votado. A sugestão foi acatada. Não havendo mais nada a tratar o Presidente
convoca para a sexagésima terceira reunião ordinária da segunda sessão legislativa
ordinária da décima quarta legislatura, a realizar-se no dia 19 de novembro de 2018,
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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