
ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 20 DE MAIO DE 
2019. 

Presidência do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues.  

Às dezenove horas e trinta, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a 
reunião. Compareceram os vereadores Danilo Junior de Oliveira (MDB), Denílson 
Augusto do Nascimento (PDT), Evair Messias Pereira (PSC), Gabriel Lourenço de 
Queiroz (MDB), Helio Justino dos Santos (PR), Márcio Domingues Andrade (PDT), 
Reginaldo Marques dos Santos (MDB), e  Welington dos Reis dos Santos (MDB). Antes 
de iniciar o pequeno expediente o Presidente cumprimentou todos os presentes, aos 
ouvintes da rádio difusora e aos que acompanham a sessão pelas redes sociais. Em 
seguida foi aberto o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Informado pelo 
Presidente: o recebimento de denúncia anônima via telefone a qual questiona acerca da 
contratação para o cargo de psicóloga do CRAS, que teria sido feita de forma direta, 
contrariando o parágrafo único do artigo 3º, da Lei Municipal nº 1.137 de 07/12/2018. 
Questiona ainda, a razão de todos os outros cargos terem sido preenchidos por processo 
seletivo e apenas o cargo de psicóloga do CRAS não ter sido feito desta forma. Tendo o 
denunciante solicitado que a referida denúncia fosse distribuída na reunião ordinária de 
20/05/19. Comunicado pelo Presidente: 1 - que estavam sobre as mesas cópias da re-
ratificação do edital de eleição do conselho tutelar e da ata de apuração do processo 
seletivo simplificado para conselheira tutelar de Fortaleza de Minas; 2 - que estavam 
sobre as mesas convite para o evento "sacode a praça" no dia 25/05 das 09:00 às 14:00 
horas na Praça do Rosário; 3 - que estavam sobre as mesas cópias de respostas de 
ofícios e requerimentos. Instalado o GRANDE EXPEDIENTE, O PRESIDENTE, sugeriu o 
envio de requerimento do Plenário ao executivo, solicitando informações sobre os 
fatos, e quais os procedimentos que vem sendo realizados para que esta 
profissional esteja trabalhando. Requerendo ainda informações dos fundamentos 
desta profissional estar trabalhando neste setor, tendo em vista, as informações 
citadas na denúncia. Por sugestão do vereador Evair Pereira constou-se no 
requerimento também os prazos regimentais para que o prefeito responda este 
documento e também que seja revisto pelo executivo outros casos que possam 
haver de contratação direta nesta administração as quais devem ser regularizadas. 
Após falou o vereador EVAIR MESSIAS PEREIRA, cumprimentou todos os presentes, os 
ouvintes da Rádio Difusora, bem como, os cidadãos que acompanham a sessão pelas 
redes sociais. Em seguida relatou ter se deparado com o caminhão que faz a coleta de 
lixo do município, e observou que a plataforma que serve de apoio aos servidores desta 
coleta, estava quebrada. Tendo vereador feito requerimento ao Sr. Itamar Neto, chefe 
do setor requerendo seja verificada esta situação precária, visto os riscos de 
acidentes, pois, o perigo já existe pelo fato dos servidores serem transportados 
nesta plataforma e aumenta com a mesma quebrada. Solicita sejam tomadas 
providências visando zelar pelos servidores que fazem um serviço excelente. Disse 
acreditar que este pedido já deve ter sido solicitado, e as vezes deixado para uma 
segunda hora, solicitou que fizessem a manutenção antes que ocorra algo pior com os 
funcionários. Pediu que as pessoas responsáveis pela questão façam o que for 
necessário até que o prefeito no concurso público que poderá ocorrer no município, abra 
vaga para técnico de segurança, a qual é primordial para os servidores trabalharem com 
segurança em todos os setores da prefeitura. Relatou que também precisou uma situação 
horrorosa, pois, estava próximo ao CEMEI e viu quando o ônibus que é dirigido pelo 
servidor Junilson e transporta alunos do Bairro Areias estacionou próximo da Escola para 
os alunos descerem do veículo. Relatou que o Sr.Junilson juntamente da Sra. Magna 
Cordeiro, responsável pelo CEMEI seguraram um pedaço de madeira que estava 
amarrado na porta do microônibus, o qual aparenta estar ainda novo, pois, se não 
segurassem a madeira acertaria a cabeça dos alunos que estavam descendo do veículo. 
O vereador relatou que isso é um absurdo e que este fato ocorreu há alguns dias, mas, o 



vereador pensou que se a diretora que é responsável pelo CEMEI, viu a situação e 
inclusive segurou a madeira que estava amarrando a porta, que a mesma iria tomar 
providências. Comentou que talvez numa emergência o motorista ainda na zona rural 
tenha feito este paliativo e o vereador entende que com certeza o mesmo tomaria 
providências, porque é uma porta com problemas e jamais saberiam em que momento as 
crianças iriam se aproximar da mesma, já que o Sr. Junilson estava dirigindo e os alunos 
poderiam cair, mas, nesta data este vereador teve o desprazer de novamente ver a porta 
amarrada com o mesmo pedaço de madeira. O vereador questionou onde está a 
responsabilidade do poder público. Disse que se o prefeito não tinha conhecimento da 
situação, terá de agora para frente, tendo em vista o requerimento que será expedido. E 
que o executivo tome providências imediatas por se tratar de caso sério. Solicitou ao 
Presidente que este requerimento fosse encaminhado em 21/05 sem falta tendo em vista 
a urgência da situação. O Presidente acatou a solicitação. Diante dos fatos o vereador 
Evair Pereira fez requerimento ao executivo requerendo em regime de urgência 
sejam tomadas providências para manutenção de porta de microônibus que 
transporta alunos do Bairro Areias, tendo em vista, a mesma estar amarrada com 
pedaço de madeira o qual oferece riscos aos alunos transportados. Ainda com a 
palavra o vereador disse que as vezes dizem que os vereadores estão apenas cobrando, 
mas, há certas situações que não tem como não cobrar, e ainda, porque na Câmara é o 
local que os vereadores têm para falar, porque sinceramente, se procurar a prefeitura, 
falar com o prefeito e com o chefe do setor, os mesmos podem até lhe ouvir, mas, não 
haverá nenhum documento escrito e não haverá nada gravado. Relatou que a partir deste 
momento, está jogando a responsabilidade total sobre a responsável pelo CEMEI, o 
motorista do veículo, o chefe do setor de transportes e também sobre o prefeito, uma vez, 
que os transportados são crianças que têm pai e mãe, os quais estão achando que seus 
filhos estão sendo bem cuidados. Relatou que esta situação é uma grande falta de 
respeito, que o executivo deve abrir mão de várias coisas,  inclusive de ficar inventando 
festas, porque atualmente aconteceu até festa de páscoa, a qual deve ter gasto mais ou 
menos vinte mil reais,  e ao abrir mão disso, deveria gastar na manutenção do 
microônibus para a segurança das crianças. Disse que a partir deste momento em que o 
prefeito passou a saber da situação, será um descaso por parte do mesmo caso não tome 
providências. Em relação a denúncia recebida quanto a psicóloga do CRAS, disse que a 
mesma está embasada em lei aprovada nesta Casa em 2018 quando este vereador era 
presidente da Casa. Relatou que o denunciante está por dentro do assunto, e que o 
prefeito está brincando de ser prefeito, brincando com a justiça e com a lei,além de ainda 
estar brincando com esta Casa de Leis. Relatou que não sabe que está ocupando o 
cargo, mas, que esta é uma situação que deve ser tomada providência urgente. Enfatizou 
que quando esta Lei chegou à Câmara para ser aprovada, foi feita reunião de comissões 
no plenarinho com a presença do prefeito, tendo os vereadores questionado a época, se o 
mesmo tinha ciência de que a partir do momento que a lei fosse aprovada, o executivo 
teria que cumpri-la, e não poderia mais fazer contratos diretos, além de ter que fazer o 
concurso público no município. Em resposta o prefeito disse que tinha este conhecimento, 
mas, que iria a promotoria informar que o município não possui condições financeiras 
para a realização de concurso público, tendo o prefeito sido orientado pela Câmara de 
que o promotor não iria aceitar esta justificativa, mas, mesmo assim o prefeito quis 
assumir o risco, então, para este vereador a partir do momento que assumiu o risco, o 
executivo deveria ao menos cumprir a lei. Comentou que em sua opinião as pessoas só 
tem razão quando estão dentro da lei. Após o vereador Evair Pereira com a 
participação do vereador Gabriel Queiroz fez requerimento ao executivo requerendo 
seja encaminhada cópia do projeto de reforma do Estádio Tio Veio, no intuito de 
verificarem se foram cumpridas todas as metas exigidas. Requer sejam enviadas as 
medições realizadas no local, bem como, informações de quem foi o responsável 
por assinar pelos pagamentos realizados diante dos serviços feitos no campo. 
Salientado pelo vereador Evair Pereira que já fez requerimento neste sentido, e já 
esgotou o prazo regimental para o encaminhado de resposta, a qual não foi enviada. 



Disse não saber se o executivo está aguardado ser acionado pelo Ministério Público para 
encaminhar a referida cópia, mas, é bom deixar claro que se isso acontecer o regimento 
interno da Câmara será cumprido e para o prefeito isso não é de bom tom, e por isso, é 
que está novamente solicitando através de requerimento a cópia do referido projeto, pois, 
este vereador tem recebido diversas reclamações de pessoas que chegam no Estádio e 
questionam sobre os gastos no valor de duzentos e cinquenta e dois mil reais na reforma. 
O vereador sugeriu que assim que a cópia chegar a esta Casa, que os vereadores 
possam fazer uma visita ao Estádio Tio Veio para que de acordo com o projeto possam 
analisar se foram cumpridas todas as metas e após os vereadores possam dar resposta 
aos cidadãos que têm questionado. Antes de passar a palavra o vereador Evair Pereira 
comentou sobre gravação divulgada em alguns grupos de rede social, a qual foi feita pelo 
proprietário da rede difusora, gravação esta feita pelo prefeito, o qual faz uma 
retrospectiva das obrigações que o mesmo tem que fazer, estradas, mata burros, terreiro 
de café para os produtores. O vereador disse já ter ouvido a gravação e de todas as 
coisas citadas como feitas pelo prefeito, o mesmo esqueceu de citar que foram feitos 
carreadores do café que hoje pertence a justiça, dos quais o ex-prefeito Jovani Neferson 
está tomando conta. Tendo o vereador solicitado que se desse tempo fosse incluído 
também estes carreadores nas gravações. No uso da palavra o VEREADOR MÁRCIO 
DOMINGUES ANDRADE, comentou que em sua opinião esta situação do Estádio Tio 
Veio é um descaso. Disse que não queria criticar mas, há momentos que não tem jeito. 
Relatou que fica muito triste quando vê o dinheiro público sendo gasto de maneira 
irregular, sem compromisso e sem respeito. Enfatizou que é inadmissível que em uma 
obra de duzentos e cinquenta e três mil reais, ao reformar os vestiários e fazer a 
cobertura dos mesmos, deixem de passar a fiação elétrica nos mesmos. Comentou que 
atualmente forem passar os fios para fazer esta parte elétrica, terão que retirar o telhado 
dos vestiários. Relatou que tem que falar em nome do prefeito, mas, as vezes o mesmo 
tem que delimitar os responsáveis por esta situação, mas, faltou fiscalização. Disse que 
se houve problema no projeto deveriam ter acompanhado para não ter que desfazer o 
que já está pronto. Relatou que se na licitação não foi incluída a parte elétrica, então, no 
momento da cobertura o responsável parasse a obra para que a fiação elétrica fosse 
ligada primeiro para depois darem continuidade no serviço. Questionou onde estão as 
pessoas que tem que fiscalizar a obra o chefe da área e  prefeito que tinha que visitar o 
local. Salientou que com todo respeito não está falando mal, mas, devem ter um pouco 
mais de compromisso, pois, é dinheiro público, dinheiro do povo e por isso, fica muito 
triste em saber desta situação. O vereador Marcio Andrade fez requerimento ao 
executivo, repudiando esta situação e requerendo agilidade na instalação de fiação 
elétrica dos vestiários do Estádio Tio Veio. Requer ainda seja feita manutenção de 
um dos refletores que estão apagados, devido mau contato, tendo em vista, que 
estão ocorrendo treinos noturnos. Requer também, seja verificada a situação da 
chave geral de energia, a qual está se desligando automaticamente, tendo deixado 
no escuro os cidadãos presentes e jogadores que estavam disputando o último 
campeonato. Disse que o local precisa ser mais cuidado, pois, além de gastar muito 
dinheiro ainda existem muitos problemas. Na sequência, o vereador Marcio Andrade 
com participação do vereador Reginaldo Marques fez ofício ao diretor do 
departamento de esportes, parabenizando pelos eventos que tem ocorrido no 
Estádio Tio Veio. Solicitou ainda, seja dada atenção especial para o local, visto os 
treinos noturnos que ocorrem no local e os problemas com a iluminação do 
mesmo. O vereador Marcio disse ter recebido fotos de um dos treinos onde foi possível 
observar a escuridão, que não estão falando de situações extraordinárias, que é apenas 
fiação elétrica que necessita ser arrumada, e por isso, entende que há necessidade de 
colaboração e compromisso da administração. Em seguida disse saber que as condições 
do município não estão fáceis, mas, gostaria de requerer do executivo seja feita 
substituição das placas da entrada da cidade, pois, as existentes estão deterioradas 
e enferrujadas impossibilitando a leitura, em especial as placas sentido 
Passos/Fortaleza. Após comentou que devido ao projeto de recapeamento de ruas o 



executivo iniciou serviço de pintura horizontal de "parada obrigatória" nas ruas da cidade. 
Tendo o vereador Marcio Andrade com a participação do colega Reginaldo Marques 
feito requerimento ao executivo requerendo seja realizada pintura de sinalização 
horizontal nas ruas da cidade,conforme já ocorreu anteriormente, tendo em vista 
não ter alto custo e melhorar as condições de trânsito da cidade. Quanto a denúncia 
disse que não tem nada contra a pessoa que está no cargo, mas, o que fica estranho é o 
fato de terem sido feitos vários processos seletivos e somente deste cargo que não. Em 
relação aos ofícios encaminhados à vários deputados solicitando recursos para 
pavimentação, em resposta o deputado Zé Silva, solicitou fossem encaminhadas 
informações do valor estimado da obra. Tendo solicitado fosse feito contato com o setor 
de engenharia do município, para que fosse feito este levantamento e após encaminhar 
esta informação ao referido deputado. Continuando o vereador Marcio Andrade disse que 
tem visto muitos veículos em desuso e sucateados na frota da prefeitura. Fez 
requerimento ao executivo, requerendo a realização de leilão destes veículos e que 
com os recursos arrecadados o município possa adquirir veículos novos para 
atender em especial o setor de educação, já que o município foi contemplado 
recentemente com dois veículos para a área da saúde, pois, desta forma serão 
evitados problemas conforme citado pelo colega Evair Pereira. Após o vereador 
Marcio Andrade disse ter recebido resposta de requerimento referente a demanda de 
2019 para mudas de café. Tendo sido respondido que não existe lista e que ainda estão 
cadastrando. Dito pelo vereador que o mesmo não solicitou nomes, ou melhor, pediram 
nomes para quem as mudas foram doadas, mas, no requerimento citado foi solicitado 
quanto de demanda o município já tem, ou seja, a quantidade de mudas de demanda e o 
questionamento não foi entendido. Falou também que foi respondido requerimento 
relatando que será feito contato com prefeito de Passos para tentar fazer acordo para 
fazerem a limpeza na Rodovia Fortaleza/Passos, mais precisamente no km de entrada 
para a propriedade do Sr. Altair Prado, onde a terra escorre pelo asfalto e traz risco para 
os moradores de Fortaleza e para quem transita na rodovia. O vereador Marcio disse 
torcer para que este acordo flua e a limpeza aconteça. Dito pelo vereador Evair que há 
poucos dias ocorreu acidente com o cidadão Charles no local o qual derrapou com a 
moto. Com a palavra o vereador Marcio Andrade lamentou resposta de requerimento do 
executivo, pois, estão sempre lutando pelas agentes de saúde e pelos servidores do setor 
de endemias, bem como para todos os funcionários, lembrando que na medida do 
possível os vereadores requisitam melhores para cada categoria conforme recebem 
demanda. Mas, em relação as agentes de saúde e endemias o prefeito deixou claro na 
resposta de requerimento que não vai pagar o conhecido décimo quarto salário a estes 
servidores, mesmo, sabendo que este valor não sai dos cofres do município, pois, vem 
direto da secretaria de saúde. O vereador Evair Pereira questionou se esta negativa, está 
baseada na alegação de queda de arrecadação. Respondido que sim, o vereador Evair 
disse que não é isso que estão mostrando. Tendo o vereador Marcio Andrade disse que 
fica muito triste em nome destes servidores por falta as vezes de compromisso de 
repassar um dinheiro que são deles. Em relação a realização de concurso público disse 
que gostaria de lamentar, que tem muitas pessoas achando bom, mas, por outro lado, 
este vereador fica preocupado, e por isso, gostaria de frisar a fala do prefeito o qual não 
foi enfático em sua fala nesta Casa, quando disse que iria prolongar o possível para que o 
referido concurso não fosse feito. Que na resposta de requerimento o prefeito escreveu 
que após esgotar todos os argumentos junto a promotoria, mostrando os números dos 
gastos com pessoal, ou seja, o MP quer que seja feito concurso e o que foi dito pelo 
prefeito sobre prolongar a realização deste concurso, não será possível, e o executivo 
terá que fazer tal concurso. Enfatizou que os vereadores avisaram o mesmo e que certas 
coisas o prefeito deveria ouvir os vereadores. Solicitou ao assessor jurídico da Câmara 
que verificasse quanto a contratação de médicos no município a qual é através de 
concurso público e isso atrapalha muito a folha de pagamento. Disse que atualmente não 
há tantos problemas, mas, há médicos que abusam porque são concursados. Relatou que 
gostaria fosse verificada a possibilidade de os médicos serem terceirizados e de excluir 



estes cargos da estrutura administrativa conforme era feito antigamente, porque caso o 
médico não atenda bem o município o mesmo poderá ser dispensado e ser contratado 
outro profissional que faça seu serviço. Disse que da maneira como está, o município 
pode até dispensar um servidor, porém, a questão é bem mais complicada. Ao final o 
vereador Marcio Andrade fez requerimento ao executivo requerendo informações 
quanto a regularização perante ao corpo de bombeiros, dos barracões municipais, 
como está a adequação dos mesmos. Antes de encerrar relatou que o município de 
Fortaleza não pode mais usar o cartório eleitora de Jacuí, visto que o município é 
atendido pelo cartório eleitoral de Pratápolis. Relatou que diante disso, o prefeito de 
Fortaleza deveria fazer o resgate da funcionária do município que está em Jacuí a serviço 
do cartório eleitoral daquela cidade, sendo que o município de Fortaleza está pagando 
salário, mas, atualmente o cartório eleitoral de Jacuí não contribui mais para o município 
de Fortaleza, ou seja, a servidora de Fortaleza está trabalhando no cartório eleitoral de 
Jacuí fazendo serviço para esta cidade que não é a comarca de Fortaleza. Enfatizou que 
ao invés do prefeito contratar outras pessoas, ele poderia trazer esta servidora de volta 
para Fortaleza e desta forma economizaria aos cofres públicos. Em seguida falou o 
VEREADOR DENILSON AUGUSTO NASCIMENTO relatando sobre resposta de 
requerimento em relação ao alvará de funcionamento da mineradora, a qual informa que o 
documento foi concedido visto que a mineradora forneceu toda documentação que o 
município precisava. Então, diante do município estão com autorização para trabalhar. 
Questionou se a mineradora havia respondido a solicitação encaminhada à mesma, 
respondido que não, o vereador disse que infelizmente é muito difícil porque a mineradora 
veio se instalou no município e nem se quer concedeu uma conversa com os vereadores 
e as vezes nem com a população. Que nos primeiros dias que chegaram no município, foi 
feita reunião e fizeram várias promessas, mas, sumiram e até o momento nada 
aconteceu. Que por estas situações é que veêm que não são pessoas idôneas, porque se 
fossem estariam conversando com a população e vereadores para buscar melhor forma 
para voltar a operar. Disse ser triste relatar isso mas, infelizmente é isso que sobrou do 
minério que havia no município. Quanto a obra do campo, disse que o grande problema 
do município é não ter uma secretaria de planejamento, nenhuma obra é feita com 
planejamento. Citou como exemplo, a construção da Escola Municipal Professora Alzira 
Álvares a qual é um absurdo e na época que tinha recurso não pensaram nisso. Deu 
exemplo também do poliesportivo que foi construído dentro do parque de exposições e do 
vestiário do Estádio Tio Veio em que os vestiários foram reformados e a instalação 
elétrica não foi feita. Em relação aos banheiros químicos a serem colocados no Estádio 
Tio Veio até a construção de banheiros de alvenaria no local, o prefeito respondeu que 
foram colocadas portas nos banheiros dos árbitros para uso da população, mas, isso não 
é o correto, o certo seria constar a construção de banheiros no projeto da reforma. O 
vereador disse que talvez nem seja permitido o uso dos banheiros dos árbitros, pois, 
existe uma quantidade certas de pessoas que frequentam o local e por lei devem haver 
banheiros públicos para uso das mesmas. Disse que vê uma obra desta forma, tudo 
indica que finalizada pelas metades e não tem um banheiro. Dito pelo vereador Evair 
Pereira que poderiam ter usado os 25% de aditivo para construir os referidos banheiros. 
Relatou que conforme a situação do município dá para ver que não irá existir a secretaria 
citada e nem uma pessoa para planejar obras. Relatou que atualmente não estão tendo 
condições de construir nenhuma obra, e que grande parte dos recursos arrecadados pelo 
município há anos atrás foi muito mal distribuído e alguns governantes não pensaram 
nestas catástrofes de governabilidade que estão acontecendo. Comentou que agora os 
recursos acabaram e que ficaram somente as obras mal acabadas e o povo é quem paga 
por isso. Sobre a situação da rodovia na entrada do Sr. Altair Prado, o vereador sugeriu 
envio de ofício do Plenário ao DER responsável pela mesma, solicitando a limpeza 
do local e providências para sanar o problema da terra e da água que escorre para a 
referida rodovia. A sugestão foi acatada. Já em relação ao Residencial Sítio Rotatória 
sugeriu fosse agendada reunião com o prefeito para discutirem sobre o que o 
mesmo pode fazer para ajudar os moradores daquele local, visando legalizar o 



Residencial. A sugestão foi acatada. O vereador disse entender que está sendo um 
descaso, porque os moradores pagam IPTU, há ligação de rede elétrica e água e não há 
como fazer escritura. Relatou que o prefeito deveria pensar um pouco e encontrar forma 
para ajudar estas pessoas aos menos do que diz respeito a documentação, porque 
muitos necessitam fazer financiamento para terminar a obra mas, não consegue por não 
ter escritura, lembrando que o local já foi transformado em área urbana. Dito pelo 
vereador Evair que há um impedimento que é da parte rural e pode ser isso que não deixa 
as vezes o prefeito investir, mas, é interessante a fala do colega Denilson, e o prefeito 
junto do procurador jurídico do município deveriam verificar qual é este impasse e de 
repente é uma questão que não fica tão cara podendo haver rateio entre todos os 
proprietários e desta forma resolve a pendência do rural quando é passado para o 
residencial. Solicitou a palavra o vereador Marcio Andrade para relatar que o local é área 
de expansão urbana e o que precisa ser feito é a descaracterização de área rural no 
INCRA devido lei municipal já existente sobre expansão urbana. Disse que geralmente 
quando são propriedades particulares os proprietários é quem faz esta descaracterização, 
porém, concorda plenamente que o prefeito possa intervir e ajudar porque há equipe 
jurídica e engenheiro que podem as vezes elaborar projeto para fazer a desvinculação. O 
vereador Evair sugeriu que estivessem presentes na reunião ao menos três moradores do 
Residencial como representantes. O vereador Denilson concordou e disse ser muito chata 
esta situação, pois, as pessoas cobram dos vereadores pois, pagam imposto e estão sem 
condições de terminar as construções. Após o vereador Denilson convidou todos a 
participar do evento sacode a praça no dia 25/05, evento este válido ao município, o qual 
é promovido pela EPTV. Em seguida o vereador REGINALDO MARQUES DOS SANTOS 
com participação do Presidente da Câmara enviou ofício a empresa CETENGE 
agradecendo por atender solicitação desta Casa e fazer limpeza de rua próxima a 
Câmara a qual foi usada como depósito de material para pavimentação de algumas 
ruas da cidade.  Em relação ao evento sacode a praça disse ser da EPTV muito bom, 
solicitou aos pais que levem as crianças para se divertir. Em seguida relatou que um 
cidadão comentou com o mesmo sobre o placar do Estádio Tio Veio, o vereador então se 
informou sobre o assunto e soube que há um funcionário que não pôde ajudar no mutirão 
de pintura que ocorreu há alguns dias porque fez cirurgia, e foi este funcionário que pediu 
para que deixasse o placar e os dois gols para o mesmo pintar porque gostaria de ajudar 
também. O vereador soube que a tinta já está guardada e assim que o funcionário se 
recuperar da cirurgia o mesmo irá realizar as referidas pinturas. Disse também que um 
cidadão cobrou estas pinturas durante a final do campeonato, e o vereador gostaria de 
esclarecer que é somente por isso que os gols e o placar encontram-se sem pintura, a 
qual ainda será feita. Sobre o concurso público, disse que muitos funcionários 
comentaram sobre este assunto com o vereador. Funcionários estes que participam dos 
processos seletivos que sempre ocorrem, tendo os mesmos dito que infelizmente terá que 
ser feito o concurso, porém, os processos seletivos serviam muito aos mesmos. O 
vereador Reginaldo disse que conforme falado pelo colega Marcio, ele também fica 
preocupado, pois, entende que a lei foi criada e tem que ser cumprida, mas, a partir do 
momento que tanto os vereadores quanto o executivo que apresentar a folha de 
pagamento do município à promotoria, e demonstra que o município não tem condições 
para a realização de concurso, o vereador entende que esta questão deveria ser levada 
em conta. Relatou que não existe obrigar a fazer o concurso se o município não tem 
condição financeira para isso, mas, infelizmente todos sabem que é lei a qual terá que ser 
cumprida, mas, o que muitos não entendem é que o funcionário do processo seletivo 
reduz o valor da folha de pagamento porque não recebe o valor de cento e cinquenta 
reais de gratificação, que está falando isso porque se informou sobre este assunto, e o 
funcionário de processo seletivo irá receber o valor do salário que consta no edital do 
processo e nada além disso. Deu exemplo de motorista concursado que recebe mil e 
trezentos reais, mais os cento e cinquenta e mais o vale alimentação, e será aberto 
processo seletivo com valor de por exemplo duzentos reais abaixo, e aí que se prova que 
este servidor não terá direito a estes benefícios e isso faz reduzir os índices da folha de 



pagamento. Comentou que isso acontecer também com os médicos, disse que seu medo 
não é tanto os benefícios que estes profissionais irão receber, e sim de médicos que vem 
para o município com a contribuição do INSS praticamente completa e chega ao 
município, trabalha por uma ano e meio ou dois anos e consegue se aposentar através do 
IMPRESFORT, conforme já ocorreu com o ex- advogado Dr. Joel. Tendo lembrando que 
o IMPRESFORT aceita as contribuições do INSS, mas, o INSS não aceita contribuições 
do IMPREFORT. Lembrado pelo vereador Evair que já foram solicitadas informações 
neste sentido porém sem resposta até o momento. Enfatizou que as vagas de médicos 
deveriam ser terceirizadas. Após relatou ter procurado saber sobre alguns motores que 
foram retiradas da mineradora. Que teve o desprazer de encontrar com uma carreta que 
transportava os mesmos próximos da empresa Morro Azul, que eram mais ou menos dez 
motores e que por ter trabalhado lá sabe até de onde é cada peça. Que buscou 
informações e soube que estavam levando as peças embora. Disse que a pessoa foi 
franca ao dizer que nada impede a retirada dos motores de dentro da mineradora, tendo o 
vereador questionado que são sabem quem é o dono, respondido pelo cidadão que existe 
um dono e que a partir do momento que não tem boletim de ocorrência citando o roubo 
das peças, e se as peças estão sendo transportadas com nota fiscal, nada impede que as 
mesmas sejam retiradas da mineradora porque foram os responsáveis pela empresa que 
trouxeram estes motores e podem levar de volta. Disse ficar muito triste com esta 
situação, pois, a população inteira ficou alegre quando viu o desembarque de várias 
peças para o início das atividades na cidade e atualmente é o inverso e sentem tristeza 
de ver ir embora. Após o vereador Reginaldo disse que iria fazer requerimento a pedido 
de certo cidadão sobre manutenção de estradas, que este cidadão ouve as reuniões pela 
rádio, e tudo indica que a manutenção do Bairro Chapadão já está sendo finalizada, e a 
máquina vai vir fazendo as manutenções pela estrada do Sr. Jesus Boiadeiro, e no Bairro 
Córregos, então não irá fazer o requerimento porque logo estará fazendo a manutenção 
na propriedade deste cidadão. Em relação ao esporte o vereador Reginaldo disse que 
assim como ele algumas outras pessoas são envolvidas nesta área, e muitas pessoas 
que diretamente não são, que particularmente não precisa chegar e pedir desculpa, mas, 
acredita que muitos, tendo em vista o valor gasto na reforma do Estádio Tio Veio, o qual 
não ficou bom nem cinquenta por cento do que o mesmo era antigamente quando o clube 
Fortaleza era presidido por um colega fortalezense. Disse que esta pessoa é tão correta e 
sistemática que o dia que as pessoas começaram a alegar que o mesmo estava 
desviando verba do clube, ele resolveu passar a diretoria do clube para outro, e daí para 
frente iniciou-se a decadência do Estádio Tio Veio, pois, no primeiro ano após a 
passagem da diretoria não havia nem água para os jogadores tomar no campo. Disse que 
está falando isso porque jogou no local por muito tempo depois que antigo presidente do 
clube repassou os trabalhos para outra pessoa. Que no quinto mês após ter entregue o 
campo no local não havia água, a energia foi cortada porque na época não existia refletor, 
a grama era cortada com máquina elétrica, e era considerada de campo profissional pois, 
havia um funcionário somente para retirar as pragas do mesmo. Relatou que as pinturas, 
muros e vestiários eram perfeitos, mas, infelizmente, não se sabe se por politicagem ou 
não se sabe qual outro motivo a fama do antigo presidente do time era de que o mesmo 
estaria roubando. Tendo o vereador questionado como é que o cidadão que estava 
roubando manteve o local em boas qualidades e quem parou de roubar deixou o campo 
se acabar. Disse que nunca precisará pedir desculpas para este cidadão porque nunca 
falou nada contra ele e citou o cidadão conhecido como "Teba" e o Sr. Orlando que 
juntamente deste cidadão que foi presidente do time de Fortaleza, são os três propulsores 
do futebol na cidade. Falou que quase todos os jogadores jogaram com estas pessoas e 
também sobre o amor que o Sr. Orlando tinha para com o futebol fortalezense e 
questionou se irão esperar que os anos passem e o pior aconteça para depois resolverem 
fazer uma homenagem a eles. Em seguida o vereador GABRIEL LOURENÇO DE 
QUEIROZ, questionou ao vereador Denilson se seria elaborado requerimento ou convite 
ao prefeito para participar de reunião para discutir a situação dos moradores do 
Residencial Sítio Rotatória. Respondido que será um convite, tendo o Presidente dito que 



irá tentar conseguir alguns representantes do Residencial para participar desta reunião. O 
vereador Gabriel disse que o correto é os vereadores terem informações para cobrar 
apoio dos deputados quanto ao asfaltamento do local. Após direcionou-se ao Presidente 
questionando se a manutenção das estradas do Bairro Chapadão foi finalizada. 
Respondido que na próxima semana o serviço de patrol se encerra e a pá carregadeira já 
voltou para a cidade. Tendo o vereador Gabriel dito que está questionando porque as 
pessoas estão cobrando e agora tem uma informação para repassar as mesmas.   No uso 
da palavra o vereador DANILO JUNIOR DE OLIVEIRA relatou que por questões internas 
as comissões não puderam se reunir conforme haviam agendado, mas, gostaria de 
sugerir que se reunissem no dia 23/05 (quinta-feira) para que possam discutir sobre a 
proposta de emenda a lei orgânica, o qual irá conceder homenagens aos profissionais da 
educação, da saúde, as pessoas que se destacaram na comunidade, bem como, do 
projeto de lei nº 07 que trata da LDO 2020 que é um instrumento de planejamento que o 
município tem onde consta alguns programas e metas que a administração pública tem 
que alcançar. Falou diretamente ao Presidente sobre agendar audiência pública da LDO 
2020, tendo em vista, até o recesso parlamentar haver ainda cinco reuniões ordinárias. 
Dito pelo Presidente que se a reunião de comissão for mesmo agendada para o dia 23/05 
já poderiam agendar a data da referida audiência. Em resposta o vereador Danilo Oliveira 
disse que o ideal seria uma data que atendesse a todos os vereadores e que sugeriu para 
o dia 23/05 e concorda que na reunião de comissão já poderiam definir data para a 
audiência pública. Solicitou que a referida data seja definida com antecedência de quinze 
a vinte dias para que seja feita divulgação visando chamar o maior número de pessoas. 
Continuando o vereador Danilo disse acreditar que a presença dos conselhos municipais 
seria muito importante nesta audiência pública. Solicitou que toda sociedade civil 
organizada pudesse participar para propor sugestões e contribuir para que os vereadores 
possam junto da administração municipal elaborar a lei de diretrizes orçamentárias 
pensando no bem estar e na melhoria da qualidade dos serviços públicos fornecidos a 
comunidade. Registrou que nesta noite as dezenove horas aconteceu a santa missa em 
ação de graças pelos vinte e cinco anos de sacerdócio do Padre Geraldo Henrique 
Benjamin. Pediu a Deus, ao Espírito Santo e a Maria, sob o título de Nossa Senhora do 
Rosário que abençoe o ministério do padre, que o mesmo possa contribuir com a 
comunidade a atender este chamado que Deus fez a ele há vinte cinco anos atrás. 
Esclareceu que por questão de agenda os vereadores não puderam comparecer a missa, 
mas, este vereador teve a oportunidade de participar do tríduo que foi realizado nos dias 
17,18 e 19/05. Tendo sido feito ofício do Plenário ao Padre Geraldo Benjamin 
parabenizando o mesmo pelos vinte e cinco anos de sacerdócio e justificando a 
ausência dos vereadores visto a missa ser no mesmo horário da reunião ordinária 
da Câmara. Na sequência  o vereador Danilo Oliveira ressaltou sobre a realização do 
evento sacode a praça com realização da EPTV, SESI, Prefeitura Municipal e CRAS, 
contando com apoio do HL Supermercado, SICOOB, Bradesco e Supermercado Kika. 
Citou a data de horário de realização do evento, disse que será muito interessante e irá 
contribuir com um dia de lazer e provavelmente serão levados alguns serviços públicos 
aos cidadãos. Em seguida agradeceu o envio de respostas de alguns requerimentos. 
Disse que sobre o requerimento nº 131 de autoria do colega Gabriel Queiroz com 
participação deste vereador, a resposta informa que será dada manutenção no local nos 
banheiros públicos já que a população utiliza dos mesmos. Agradeceu ao prefeito pela 
resposta e disse esperar que esta manutenção seja feita o mais breve possível porque os 
relatos que existem é que necessitam muitos de reparos os referidos banheiros, até 
porque a festa de outubro está próxima e diversos cidadãos das cidades vizinhas 
participam da mesma e com a devida manutenção a população fortalezense poderá 
receber estas pessoas de maneira adequada e com estrutura necessária que o evento 
exige. Após compartilhou com a população fortalezense a resposta de ofício encaminhada 
ao deputado federal Tiago Mitraud, a qual informa que as emendas parlamentares do 
mesmo serão distribuídas com base em edital de seleção. O vereador disse que isso é 
uma inovação, que o deputado solicitou que o município de Fortaleza fique atento e 



passou o endereço do site, além de ter informado que os projetos apresentados serão 
apresentados por um conselho para que por critérios técnicos possam avaliar onde estes 
recursos financeiros serão melhor empregados e terão melhor poder de impacto. Para o 
vereador com certeza se trata de impacto social. Disse que o sucesso de um político é 
trazer melhorias para o povo, que o município de Fortaleza deve participar deste edital 
levando as demandas. Pediu a palavra o vereador Reginaldo Marques para dizer ter 
entendido diferente a resposta do referido deputado, pois, onde cita que irá causar 
impacto, para o vereador quer dizer impacto nos votos, ou seja, será feito edital e 
dependendo do número de habitantes é para onde a verba será destinada. O vereador 
Reginaldo Marques disse que se a pessoa tem intenção de ajudar o município, ao 
analisar o projeto, faz uma visita à cidade e se houver necessidade destina a verba. Falou 
que a palavra foi mal colocada pelo deputado, e que existem mil maneiras de escrever e 
dez mil de interpretar. Com a palavra o vereador Danilo Oliveira disse que se por acaso 
for este o intuito, os municípios pequenos como Fortaleza de Minas, não serão 
contemplados. Que todos sabem que estas emendas parlamentares contribuem muito  
para a comunidade. Citou que o campo foi reformado em virtude de uma emenda assim 
como várias outras reformas e construções. Disse que cidades pequenas conseguem 
estas verbas através dos deputados e espera que as mesmas sejam para atender as 
comunidades mais carentes e que mais necessitem. Em seguida falou o vereador HELIO 
JUSTINO DOS SANTOS, disse que está triste pois estava no pátio municipal nesta data, 
pois, os próprios funcionários estavam reclamando. Questionou ao Presidente quais os 
jogadores de fora vieram para jogar para o time de Fortaleza e disputar a final do 
campeonato em 19/05. Respondido que dois de São Sebastião do Paraíso e um de Jacuí. 
De acordo com o vereador Helio os funcionários reclamaram pois, o campeonato foi feito 
para que o povo de Fortaleza participasse, porém, não foi isso que aconteceu, visto que 
os atletas da cidade ficaram sentados no banco e os de fora jogaram e mal ainda por 
cima. Comentou que fica triste com esta atitude que se o campeonato é de Fortaleza 
deveria ter sido feito só com jogadores da cidade, já que não estão disputando 
campeonato regional ou torneio maior. O vereador Helio disse que isso devem cobrar do 
vice-prefeito que também é diretor do departamento de esportes. Relatou que faz parte da 
área do esporte e a situação ficou complicada porque a reclamação caiu sobre o mesmo 
e acabou ficando sem atitude. Salientou que não tem nada contra o referido diretor, mas, 
entende que esta foi uma atitude muito feia. Relatou que chegou no portão do campo e 
quando viu a situação resolveu não ficar no local porque para ele isso não é certo. Em 
relação a construção de banheiros no Estádio Tio Veio solicitada através de requerimento,  
o vereador Helio informou que não há condições de construir e que está repassando esta 
informação porque nesta data conversou com a servidora Juliana Vidigal a qual informou 
a impossibilidade. Pediu a palavra o vereador Marcio para relatar que conforme dito pelo 
colega Denilson, os vereadores não falam muito para não prejudicar, mas, a conversa 
corre, e não é uma questão de querer, visto que num empreendimento daquele existe a 
obrigação e a necessidade legal de ser ter um banheiro para uso da população que vai 
assistir os jogos. Disse entender que o prefeito precisa se programar arrumar um recurso 
e construir. No uso da palavra o vereador Helio disse que já cobrou e inclusive falou com 
o prefeito sobre a construção de calçada no Estádio, tendo sido encaminhada resposta de 
que o vice-prefeito já havia feito este pedido, porém, a calçada continua do mesmo jeito. 
Solicitou a palavra o vereador Reginaldo para dizer que além do engenheiro do município, 
esteve no Estádio um engenheiro da Caixa Econômica para aprovar e liberar o 
pagamento, e isso aconteceu mesmo sem terem feito a instalação elétrica dos vestiários. 
Dito pelo vereador Evair que antes da reforma com certeza existia a parte elétrica dos 
vestiários, e quando se faz reforma a referida rede elétrica deve permanecer no local 
mesmo que não esteja correta. Que deveriam chamar o eletricista da prefeitura para que 
sejam feitos os reparos necessários, que talvez a mesma já existia e a questão apenas 
seria de emendar fio e na opinião do vereador faltou fiscalização nesta parte . O vereador 
Reginaldo disse que evita fazer alguns comentários porque as vezes traz desconforto e 
cria inimizades com as pessoas das quais se é amigo há vários anos. Relatou que os 



pedreiros que trabalharam na reforma são seus conhecidos e amigos, e um deles 
comentou que o engenheiro da empresa que fez a reforma do campo, falou para deixar 
determinada parte de trás do Estádio vaga com um metro de distância para que fosse 
colocada laje, visando evitar infiltração/mofo, mas, o engenheiro do município mandou 
que jogassem uma lona, por isso, houve  discussão, pois, tal lona não agüentaria e a 
infiltração irá aparecer da mesma forma, mas, no final das contas a lona foi colocada e 
aterrada. O vereador Reginaldo disse que sempre ia no Estádio visitar a obra, que sempre 
conversou com os pedreiros, os quais eram todos da cidade e conhecidos. Que o 
vereador Marcio também esteve presente no local e tais pedreiros sempre comentavam 
algumas situações. Dito pelo vereador Reginaldo que existe um engenheiro solicitando 
que a obra seja feita de uma forma, mas, o outro profissional solicita seja feito o famoso 
paliativo, e após isso ainda aparece o engenheiro da Caixa Econômica que fiscaliza a 
obra e libera o pagamento da mesma. Na opinião do vereador Reginaldo tudo indica que 
ficaram sem jeito de não liberar o pagamento porque a empresa sabia que tinham 
mandado que fizesse o serviço de forma certa, e por isso, ficaram numa situação difícil 
porque como irão deixar de pagar quem queria trabalhar de forma correta. Continuando o 
vereador Helio dos Santos disse que em sua opinião o projeto de obra da reforma do 
Estádio Tio Veio deveria ter sido feito e ter tido acompanhamento do engenheiro do 
município porque ele é pago para exercer esta função e por isso é obrigado a 
acompanhar. Disse que os valores gastos desta forma foram em vão e que não irá mais 
voltar. Que espera que a situações melhorem, pois, de continuar da forma que está o 
Estádio irá fechar as portas novamente. Finalizando o vereador Helio Justino fez 
ofícios a todos os servidores da Policlínica João Soares da Silveira agradecendo os 
mesmos por todos os excelentes serviços prestados a população. E no mesmo 
sentido oficializou encaminhou ofício também aos funcionários da Usina de 
Triagem e Reciclagem de Lixo do município. Em resposta aos questionamentos do 
vereador Helio Justino sobre os três jogadores de fora que vieram completar o time de 
Fortaleza para disputar a final do campeonato, O PRESIDENTE informou que quem 
convidou foi este Presidente, mas, não fez o convite por conta própria. Que teve a 
liberdade de convidar porque fizeram este pedido ao mesmo, porque os jogadores de 
Fortaleza estavam todos machucados e por isso não seria possível formar a equipe 
completa para a disputa final. Informou que o primeiro jogo foi composto por dezenove 
jogadores e todos participaram da partida e que em 19/05 houve conversa e se houvesse 
vinte jogadores todos também iriam jogar, porém, dois ou três não jogaram porque 
informaram que não tinham condições, inclusive o Sr. Reginaldo foi um dos que não 
tinham condições. Relatou que no primeiro jogo viu pessoas comentando dentro de 
campo, que foi feito um jogo quadrangular de inauguração e se fosse feito só de 
Fortaleza, os atletas seriam só da cidade, mas, como tiveram que convidar time de fora, 
chamaram os três de fora para compor o time. Disse que se forem pensar só em disputar 
poderiam colocar somente os jogadores da cidade, e não interessaria se seria para 
ganhar ou perder. Enfatizou que se for para competir o campeonato quadrangular terão 
que ser feitas algumas mudanças e pegar alguns reforços porque somente os jogadores 
de Fortaleza não tem condições de encarar hoje times de foram que vem a cidade para 
competir. Disse que perguntaram ao mesmo se havia jogadores disponíveis no 
campeonato que estava disputando em Paraíso e se tivesse poderia trazer os mesmos. 
Que recebeu ligação do Sr. Julio Mendes que é um dos organizadores falando que se o 
Presidente conhecesse até uns quatro jogadores que poderia trazer porque a maioria dos 
jogadores de Fortaleza estava machucado e por isso o Presidente trouxe os atletas para a 
disputa. Enfatizou que foi bom saber que houve reclamações porque de agora em diante, 
não traz mais jogadores. Salientou que as vezes as pessoas que reclamaram poderiam 
ter participado, e não participou por ignorância pelo fato de ter vindo jogador de fora. O 
vereador Helio se desculpou com o Presidente e disse que falou no assunto porque, por 
exemplo, dos jogadores do pátio, o Sr. Nivaldo e Moacir ficaram no banco. Dito pelo 
Presidente que eles jogaram, o vereador Helio disse entender a fala do Presidente caso 
fosse uma disputa regional, mas, foi um pequeno campeonato que não ganharam nada. 



Em resposta o Presidente disse que existem as duas versões, e que entende que 
participar é uma coisa e competir é outra, mas, a vida é assim mesmo, e com isso ele vai 
vivendo e aprendendo. Sobre os piques de energia que ocorreram no Estádio Tio Veio o 
Presidente informou que esteve reunido com o prefeito nesta data e viu o mesmo ligando 
e solicitando urgência na mudança da chave a qual não está agüentando e necessita ser 
substituída e desta forma o problema será resolvido. Em relação aos banheiros do local, o 
prefeito respondeu que irá analisar se existe a possibilidade de fechar os banheiros dos 
cadeirantes, fazendo porta individual de modo que dos vestiários os jogadores já saiam 
direto no campo. E que isso será até que seja elaborado projeto de construção de 
banheiros individuais para uso do público. Quanto a missa de vinte e cinco anos de 
sacerdócio do Padre Geraldo, esclareceu que seguindo o regimento interno da Câmara, 
não foi possível adiar a sessão para participarem da referida missa, pois, nas sessões são 
apresentados requerimentos que beneficiam a população e as reuniões também são uma 
forma de prestação de serviço para a comunidade, porém, gostaria de deixar os 
cumprimentos ao Padre e conforme dito pelo colega Danilo pede a Deus e do divino 
espírito santo que ilumine os passos do Padre Geraldo, pois, vinte e cinco anos é um 
marco muito bonito. Enfatizou que a vontade de participar do evento era grande, mas, não 
foi possível, porém, gostaria de agradecer pelo convite. Após agradeceu também os 
organizadores do campeonato quadrangular de futebol, parabenizou os mesmos e 
solicitou que continuem fazendo este tipo de evento visto que o esporte é vida e saúde, e 
se continuarem trabalhando com isso a tendência é melhorar e aos poucos tudo vai se 
encaixando, tendo ao final falado da dedicação de cada. Em relação ao questionamento 
do colega Gabriel Queiroz relatou que os serviços com as máquinas já estão sendo 
finalizados no Bairro Chapadão e gostaria de agradecer aos responsáveis pelo referido 
serviço. Comentou que seu desejo é de que este serviço também possa beneficiar outros 
bairros rurais os quais também estão precisando e aguardam pelo mesmo há algum 
tempo. Antes de encerrar a reunião o Presidente agendou a audiência pública da 
LDO/2020 para o dia 13/06 às 19:00 horas. todos os vereadores concordaram. 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 
octogésima  reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da décima quarta 
legislatura, a realizar-se no dia 03 de junho de 2019, às dezenove horas na Câmara 
Municipal. Após declara encerrada esta reunião e para constar é lavrada a presente ata 
que aprovada, é assinada pelos presentes._____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 


