
ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 21 DE 
AGOSTO DE 2017. 

Presidência do vereador Márcio Domingues Andrade. 

Ás 19:00 horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. 
Compareceram os vereadores Danilo Junior de Oliveira (PMDB), Denilson Augusto 
do Nascimento (PDT), Evair Messias Pereira (PSC), Francisco Ronivaldo 
Rodrigues(PSL), Gabriel Lourenço de Queiroz (PMDB), Helio Justino dos Santos 
(PR), Reginaldo Marques dos Santos (PMDB), e Welington dos Reis dos Santos 
(PMDB).O Presidente da sessão coloca a disposição a ata da reunião anterior, a 
qual foi aprovada e assinada pelos vereadores. Após abre o PEQUENO 
EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leituras dos seguintes requerimentos de 
autoria do vereador Gabriel Lourenço de Queiroz: Nº 205que requer sejam feitos 
reparos nos banheiros do Clube Municipal, em especial no banheiro masculino o 
qual encontra-se com certo espaço interditado, além de pia e duas portas 
arrancadas; Nº 206 que requer informações do número de servidores ocupantes do 
cargo de técnico em enfermagem, bem como, de servidores lotados no cargo de 
enfermagem padrão, os quais prestam seus serviços na Policlínica Municipal e no 
PSF; Nº207 que requer seja designado servidor visando auxiliar o operador de 
máquinas nos trabalhos de manutenção de estradas e outros tipos de serviços 
quando necessário.O Presidente informa que estão sobre as mesas os convites: 
1 - da prefeitura municipal para audiência pública sobre o PPA e LOA/2018 no dia 
24/08/17 às 19:00 horas na Câmara Municipal; 2 - do PSF Ponciana Gomes de 
Oliveira para reunião no dia 22/08/17 às 14:00 horas no Clube da Melhor Idade, 
tendo em vista, visita do "Expresso da Vida" de 02 a 06/10/17. Informado ainda que 
se encontram na Câmara novas portarias e decreto do executivo, os quais estão à 
disposição no mural de avisos e também que estavam sobre as mesas, cópias de 
respostas de ofícios e requerimentos. Iniciado o GRANDE EXPEDIENTE, o 
Presidentecomentou que esteve na quadra de esportes do Bairro Nossa Senhora 
Aparecida/Oraida de Melo, que o local tem problema, e sempre falam no sentido de 
melhorar, mas, ficou muito triste com a falta de compromisso da população com o 
que é do próprio povo. Relatou não ser as pessoas de bem, mas, há pessoas que 
fazem maldade com o bem público. Que os banheiros estão todos danificados, a 
quadra está danificada, inclusive uma das traves quebrada, e que está muito triste 
com a situação porque é dinheiro público, do povo, pois a construção se deu visto o 
envio de recursos do Governo do Estado. Salientou que estudou o caso e em sua 
opinião para melhorar a situação, o campo de futebol juntamente com a quadra 
deveria ser fechado com muro. Que a obra de fechamento deveria de um lado 
começar no início do trilho onde o povo trafega e ir de encontro ao muro da 
residência do cidadão conhecido como Alemão, fosse dado prosseguimento neste 
fechamento na frente da quadra sendo colocado um portão em uma parte e 
continuasse o muro até a Mercearia Souza, desta forma isolaria toda a área. Fez 
requerimento ao executivo neste sentido, requerendo ainda,melhor 
cuidadocom os banheiros e manutenção da quadra, antes porém, feche a área 
para que não fique aberto como está.Requer com este fechamento seja 
verificada possibilidade deno local ser criado centro de esportes com diversas 
atividades à população, pois, daqui um tempo com as construções do novo 
loteamento o Bairro irá crescer. Citou vários itens que poderiam ser implantados 
no local, tendo em vista aproveitar inclusive a iluminação o campo. Após fez 
requerimento ao executivo para que verifique a possibilidade de construir 
acesso por rampa e com proteção, entre a Escola Alzira Álvares e a quadra de 
esportes da referida Escola. Requer também a reforma desta Escola, visto 
várias reclamações de pais de alunos quanto asaída dos mesmos da Escola 



para irem à quadra nas aulas de educação física. Informado pelo Presidente que 
em conversa com pessoas da prefeitura que entendem do assunto, essas disseram 
que não é tão difícil o acesso da Escola à quadra, e que é fácil a construção, 
visando evitar que as crianças saiam na rua, evitando também a ocorrência de 
acidentes. Em seguida o Presidente esclareceu que retirou requerimento de sua 
autoria, feito em reunião anterior, sobre caso houvesse penalidade ao ex-prefeito 
Jovani Neferson, que fosse direcionada área para construção de aterro. Informou 
que retirou a proposição porque ao falar com o prefeito, foi informado que já estão 
sendo tomadas providências para aquisição de área próxima da usina de triagem, 
sendo então, desnecessário o envio. Continuando o Presidente informou que o 
Governo do Estado liberou asfalto para todo Estado de Minas, e todas as cidades 
mineiras serão contempladas com três a oito quilômetros de asfalto, e esta 
quantidade dependerá da quantidade de habitantes. Que Fortaleza será 
contemplada com três quilômetros de asfalto e diante disso fez levantamento e 
verificou que o tamanho das ruas do novo loteamento é de dois quilômetros e 
novecentos metros. Tendo sido feito requerimento do Plenário ao executivo 
paraque interceda junto aos órgãos competentes, seja apresentada 
documentação necessária visando o recebimento deste recurso para que o 
asfalto seja usado no Loteamento Oraida de Melo II.No uso da palavra o 
vereador Danilo Oliveira relatou ter informações que esta documentação está sendo 
organizada e que inclusive há deputado que está auxiliando. Dito pelo Presidente 
que este recurso não provém de emenda de deputado. O vereador Danilo Oliveira 
concordou e disse que o referido deputado apenas está intermediando juntamente 
ao Governo do Estado e a Secretaria de Transportes e Obras Públicas. Esclarecido 
pelo Presidente que já conversou com o prefeito sobre isso e ficou de oficializá-lo, 
tendo o prefeito ficado de analisar e de fazer os esforços necessários para atender 
esta solicitação. Enfatizou não haver emenda de nenhum deputado e afirmou ser de 
responsabilidade do Governo do Estado para todos os municípios mineiros, que não 
há necessidade de deputado entregar documentos na secretaria e que não devem 
engrandecer deputados sem que os mesmos tenham mérito. O vereador Danilo 
Oliveira concordou. Dando continuidade o Presidente informou que para que façam 
este asfaltamento será necessário primeiramente terminar o trabalho de 
infraestrutura e drenagem fluvial do local. O vereador Evair Pereira se lembrou de 
verba no valor de um milhão de reais a qual já está cadastrada e o objetivo é usar 
este recurso nesta infraestrutura. O vereador Reginaldo Marques sugeriu falassem 
com o prefeito para que entre em contato com o deputado responsável pela emenda 
de um milhão de reais, visando a liberação da mesma para que as obras sejam 
feitas antes que saia também o recurso do asfaltamento. Respondido pelo 
Presidente que em conversa com o prefeito, foi informado nesta data de que os 
procedimentos para este recebimento já estão sendo tomados. Após o Presidente 
comentou sobre a operação tapa buracos que está sendo feita na cidade e relatou 
há duas ruas em que o asfalto está desmanchando e necessita de manutenção. 
Tendo sido feito requerimento do Presidente ao executivo requerendo seja feito 
recapeamento das Ruas Rosemiro de Lima no Bairro Bom Jesus e da Rua 
Auristela Vasconcelos Horta, no Centro. Tendo o vereador Danilo solicitado 
acrescentasse no requerimento que se o recurso for suficiente que asfalte uma parte 
da Rua Rosemiro de Lima que está sem asfalto. Esclarecido pelo Presidente que a 
Rua Rosemiro de Lima não é esta citada pelo colega Danilo. Dito pelo vereador 
Reginaldo Marques que em sua opinião não terá como fazer o asfaltamento desta 
parte citada pelo colega Danilo, pois, o recurso de recapeamento tem a metragem 
correta. Dando continuidade ao grande expediente, overeador Evair Messias 
Pereirainformou que nesta data, não só tomou conhecimento, mas, pôde presenciar 
que uma Kombi da educação conduzida pelo servidor Moises, se deslocou até a 
residência do Sr. Jairo Pereira (Biscoito) com o intuito de levar notificação para este 



cidadão, bem como, para os senhores Rogério Locato e Cristiano Valério. O 
vereador Evair disse ter visto esta notificação, que segundo informações houve 
licitação e a APAFORT foi a associação vencedora, associação esta cujo cidadãos 
faziam parte, porém, não tinham conhecimento de que tinham sido excluídos da 
mesma. O vereador Evair informou ainda que houve momento em que os membros 
da associação puderam pegar os tratoritos para usar visando plantar, então, os 
cinco membros da associação pegaram tais tobatas após fazer contato com a 
servidora Juliana Vidigal, um dos braços direitos do prefeito na administração, tendo 
sido autorizado que pegassem estes tratores e por isso foram ao pátio e os 
pegaram, porém, nesta data receberam a referida notificação a qual dá três dias 
prazo para devolverem os tratoritos à prefeitura. Disse entender que esta notificação 
soa como um ameaça do prefeito, pois, caso não devolvam irão incorrer no crime de 
apropriação indébita o que significa pegar algo sem autorização de alguém. 
Questionado pelo Presidente se o uso dos tratoritos não havia sido autorizado. 
Respondido pelo vereador Evair que sim, pela servidora Juliana, a qual está 
negando que tenha autorizado. O vereador Evair informou ainda que esta 
autorização foi dada pelo telefone e que em sua opinião este tipo de notificação é 
muito pesada ainda mais, quando vem em teor de ameaça. Disse que os cidadãos 
que pegaram os tobatas são conhecidos, trabalhadores e honestos, os quais 
realmente irão trabalhar e não brincar, e então, o prefeito poderia convocar a Sra. 
Angela Nascimento, presidente da associação, bem como, estes cidadãos para uma 
reunião simples e rápida, em que seria questionado à referida presidente se haveria 
condições dos mesmos retornarem a associação e em caso afirmativo, o problema 
seria resolvido e não haveria necessidade de fazer notificação neste sentido. 
Enfatizou que primeiramente faltou respeito para com os cidadãos, pois, numa 
cidade igual Fortaleza em que todos se conhecem, esta notificação é absurda e 
arbitrária, mesmo o prefeito tendo o poder de agir desta forma. Salientou que este 
tipo de documento deve ser feito em locais onde não se conhece ninguém e quando 
o prefeito não sabe com quem está lidando, mas, fazer isso com pessoas que estão 
trabalhando e querem trabalhar não é o certo. Disse que após conversar com o 
assessor jurídico da Câmara, é que gostaria de sugerir aos três cidadãos notificados 
que com a autorização do presidente desta Casa, viessem à Câmara e elaborassem 
ofício à presidente da APAFORT solicitando permissão para retornarem a 
associação e a partir daí fosse enviado também ofício ao prefeito informando a 
atitude tomada, pois, a partir do momento que os membros voltarem para a 
associação este problema estaria resolvido. Lembrou que estes cidadãos realmente 
precisam dos tratores, que falou com o Sr. Rogério o qual informou estar comprando 
alface por um preço maior e repassando por preço menor, visto a impossibilidade de 
plantar por falta do tobata, pois, tem o compromisso de entregar em comércio. Ao 
final disse que devem ser severos com situações que realmente necessitem e neste 
caso houve afoitamento por parte do procurador jurídico do município, o qual as 
vezes está acostumado a lidar com outros tipos de pessoas e não atentou para o 
lado de que estes cidadãos são pessoas humildes e trabalhadoras. Em resposta o 
Presidente permitiu fossem elaborados os ofícios na Câmara, informando que esta 
Casa é do povo. Dando continuidade foram feitos ofícios do Plenário aos atletas 
do município, que participaram de competição de komite, Catá e Karatê 
ocorrida no último fim de semana, parabenizando-ospela vitória e conquistas 
de medalhas. Em seguida o vereador Evair Pereira fez requerimento ao prefeito 
para que seja verificada as condições das piscinas do Clube Municipal, pois, 
anteriormente eram mantidas com água para que não danificassem os 
azulejos, mas, há tempos estão secas podendo trazer prejuízo enorme ao 
município. Solicitou seja colocada água nas piscinas visando não danificar. 
Fez também requerimento ao executivo requerendo cópia da cotação do frete 
do veículo que transportou os equipamentos da academia ao ar livre que o 



município recebeu, bem como, informações do valor pago pelo serviço. Quanto 
as piscinas o Presidente comentou já ter feito requerimento neste sentido há algum 
tempo, alertando e também falou com o prefeito o qual ficou de analisar, mas, até o 
momento nada foi feito, e se não houver providências o prejuízo é bem maior. Após 
o vereador Denilson Augusto do Nascimentoquestionou se foi possível contato 
com a Câmara de Passos, em busca de informações sobre projeto de lei referente 
aos cães de rua. Respondido que o levantamento está sendo feito, o vereador disse 
que o município deve elaborar lei neste sentido visando sanar o problema, bem 
como, para dar resposta acidadã. Quanto aos tobatas sugeriu fosse dada palavra ao 
Sr. Rogerio Locato presente na reunião, o qual relatou que o ocorrido foi como 
explanado pelo vereador Evair Pereira e que estava em Passos entregando verdura 
quando soube da notificação. Informou também que quando ele e os outros dois 
cidadãos foram pegar as tobatas foram autorizados pela Sr. Juliana. O vereador 
Denilson Nascimento questionou se estes cidadãos não são mais associados e 
como isso se deu, respondido que sempre foram associados e que nunca recebeu 
nenhum documento informando que seria excluído e nem sabem o porque está 
acontecendo isso. Por sugestão do vereador Evair, o Presidente disse que deveriam 
oficializar a presidente da associação para esclarecimentos dos motivos de terem 
sido excluídos, solicitando também que retornem a mesma e diante disso já informar 
o prefeito que estão em busca de informações dos motivos de terem sido excluídos. 
O Sr. Rogério relatou que faz quinze dias que está tentando falar com a Sra. Angela, 
presidente da APAFORT, além de terem ido ao gabinete do prefeito e conversado 
com o procurador jurídico, mas, todos estão pulando fora, inclusive o procurador 
informou que não pode ceder individualmente os tobatas. Sugerido pelo Presidente 
que os cidadãos devem fazer documentos por escrito e pegar protocolo, pois, esta é 
a melhor forma. Pediu a palavra o vereador Reginaldo Marques para lembrar de 
acontecimento ocorrido nesta Casa, em que após reunião ordinária, a Sra. Angela 
falou aos vereadores sobre este assunto, e que no dia questionou a cidadã quantas 
tobatas tem ao todo, respondido que estavam trabalhando cinco e que com os 
cidadãos Rogerio e Jairo havia uma tobata, porém, eles já não eram mais 
associados, tendo o vereador dito á cidadã que o Sr. Rogério era um dos que 
estariam produzindo. Dito pela presidente da APAFORT que deveriam pegar a 
tobata com o Sr. Rogério, pois este estava extinto da associação. Enfatizado pelo 
Presidente que para um membro de associação ser excluído, deve ser feita reunião, 
tendo o vereador Denilson concordado. O Presidente questionou se os três cidadãos 
citados foram convidados a participar de alguma reunião que não participaram. 
Respondido pelo Sr. Rogerio que não e que deveriam ir às propriedades destes que 
se dizem excluídos para ver as plantações, e ir à propriedade da Sra. Angela, pois, 
viriam à diferença. O vereador Reginaldo Marques disse que no dia questionou à 
Sra. Angela onde estariam os outros associados, pois, naquele momento estava 
presente somente ela e mais dois membros, a mesma respondeu quantos eram os 
associados, momento em que o vereador Reginaldo questionou sobre os três 
cidadãos, sendo respondido que eles haviam sido excluídos. Foram feitas diversas 
discussões, tendo o Presidente sugerido o envio de requerimento do Plenário 
ao executivo requerendo cópia do edital referente a cessão das tobatas, e 
quais requisitos os cidadãos ou associações precisam ter para ter direito a 
esta cessão. A sugestão foi acatada. Informado pelo Sr. Rogerio que no edital 
consta que o tratorito seria entregue após ser feita visita na propriedade e por isso, 
ficou tranquilo, porque são oito associados no total, mas, na verdade apenas três 
produzem, porém, a visita não foi feita visando comprovar quem realmente usa e 
tomaram de volta o seu e dos outros dois cidadãos que realmente fazem uso e 
produzem. O vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues questionou se a Sra. Juliana 
autorizou aos produtores a pegarem os tratoritos, respondido que sim, o vereador 
perguntou quem do pátio autorizou a saída dos mesmos, respondido que no dia 



estavam no pátio o Sr. Ronaldo Leão e mais quinze pessoas. Tendo o Presidente 
questionado se na hora que o cidadão chegou ao pátio, alguém de lá entrou em 
contato com a Sra. Juliana para saber se poderiam entregar o tratorito, respondido 
que quando o Sr. Rogério foi ao pátio não fizeram contato com a servidora, mas, 
para os outros dois cidadãos, o servidor Nivaldo Estevam entrou em contato com a 
Sra. Juliana a qual permitiu fossem entregues os tratoritos. O Presidente questionou 
se o Sr. Rogerio conversou com o servidor Nivaldo para saber se ele é testemunha 
deste fato. Respondido que ainda não, visto que a notificação foi recebida nesta data 
e no período da tarde. O vereador Reginaldo Marques sugeriu convidassem a 
presidente da APAFORT a participar de reunião da Câmara visando prestar 
esclarecimentos, com o intuito de a cidadã falar em Plenário o que ela disse aos 
vereadores fora dele há alguns dias, além de saberem também se a Sra. Angela tem 
documentos que comprovem a saída dos cidadãos Rogerio, Jairo e Cristiano, ou se 
foi apenas verbalmente a conversa.Dito pelo Presidente que esta questão é interna 
da associação e que após terem informações sobre o edital, estes cidadãos 
deveriam oficializar a Sra. Angela solicitando informações dos motivos de terem sido 
excluídos. Esclarecido pelo Sr. Rogerio Locato que o que vem acontecendo é que 
todos os associados contribuem mensalmente com a associação, mas, para o 
cidadão este é um meio para aqueles que não querem trabalhar. Disse que entrou 
na associação para trabalhar e com muita garra, mas, percebeu que este não era o 
mesmo anseio dos outros, então não acha justo ter que trabalhar o mês todo e ter 
que dar dinheiro para a associação, visto que nem todos se esforçam como o 
mesmo, e o que está fazendo é simplesmente não entregar as verduras através da 
associação, mas, continua associado da mesma forma,e de acordo com as regras, 
pode fornecer as verduras tanto pela associação como individualmente, não sendo 
obrigado a entregar toda a produção para a referida entidade. No uso da palavra o 
vereador Reginaldo Marques comentou que no dia em que a Sra. Angela falou com 
os vereadores, a mesma informou que o cidadão Rogerio, como associado, não 
estava efetuando o pagamento das mensalidadeseque gostaria de saber de que 
forma ganhou licitação para fornecer verdura para a escola, respondido pelo Sr. 
Rogério que isto se dá porque possui documentos que permitem esta entrega. Dito 
pelo Presidente que quando se trata de agricultura familiar não há necessidade de o 
serviço ser feito através de associação. O vereador Danilo Oliveira esclareceu que 
realmente o cidadão pode entregar a produção individualmente, porém, há critérios a 
ser seguidos e se a pessoa for associadaàs chances de ganhar a licitação são 
maiores, mas, ainda tem o fato de que para o cidadão estar associado, teria que 
repassar porcentagem à associação. Informado pelo Sr. Rogerio que as regras são: 
pagar dez reais mensais e ainda tem dez por cento de desconto sobre o que o 
produtor vende, porém, a mensalidade não tem como pagar porque não sabem para 
quem efetuar pagamento, pois, o tesoureiro é o Sr. Cristiano, mas, quem fica com os 
talões de cheques é a Sra. Eneida, além de que o celular da Sra. Angela parece de 
enfeite porque estão tentando falar com ela o dia todo e não conseguiram. Pediu 
novamente a palavra o vereador Reginaldo Marques para dizer que o Sr. Rogerio já 
conversou várias vezes com o mesmo, tendo sido esclarecido tudo o que foi falado 
no dia em que a Sra. Angela esteve na Câmara, e que a sugestão de convite à 
presidente da Associação, é porque pode ser que em Plenário a mesma não fale as 
mesmas palavras que disse, e se disser terá que provar, por exemplo, com 
documento que exclui o Sr. Rogerio da associação. O Presidente questionou se a 
associação é reconhecida como entidade de utilidade pública, pois, em caso 
afirmativo a Câmara possui cópia do estatuto da mesma e daria para analisar. Os 
servidores ficaram de buscar informações sobre isso e responder posteriormente. O 
Presidente questionou ainda, se todos os vereadores estariam de acordo com a 
sugestão do vereador Reginaldo de convidar a presidente da APAFORT, respondido 
que sim, o Presidente solicitou fosse feito contato com a Sra. Angela para 



comparecer na reunião ordinária do dia 04/09. O vereador Evair Pereira disse que 
como a reunião irá demorar, uma solução mais rápida seria o envio de requerimento 
ao prefeito, tendo em vista o prazo citado na notificação. Dito pelo Presidente que o 
que o vereador Evair está querendo dizer é que a Câmara deve tomar uma atitude 
para tentar resolver. O vereador Denilson Nascimento questionou se a Câmara 
poderia enviar ofício ao executivo solicitando seja dado prazo maior aos produtores 
até que os mesmos resolvam a situação junto a associação. Que conste no ofício o 
que houve entre os cidadãos e a associação e que os mesmos nem sabiam que 
foram excluídos, e por isso, pedem que reconsiderem esta questão, até que os 
produtores consigam se associar novamente, caso contrário, seja montada 
comissão de vereadores para falar com o prefeito, tendo o Presidente dito que 
dependendo da situação já que estão sobrando tratoritos que possam ser cedidos a 
outra associação. O vereador Denilson solicitou seja verificado se os cidadãos que 
estão com os tratoritos estão mesmo produzindo, do contrário, estes equipamentos 
devem ser repassados para os que produzem realmente, pois, não é exclusivo para 
uma associação. Após discussões foi feito requerimento do Plenário ao 
executivo informando estarem cientes das notificações enviadasaos 
produtores Rogerio, Jairo e Cristiano. Requer seja dado prazo maior aos 
produtores os quais irão tentar resolver a situação perante a associação. 
Informando pelo Presidente que após o envio deste requerimento, irão também 
expedir convite a diretoria da associação para que esclareça as dúvidas dos 
vereadores. Sugerido pelo vereador Denilson que caso estes produtores não 
consigam voltar a associação, que os vereadores possam fazer reunião interna com 
o prefeito visando acordo para dividir os tratoritos com outras associações, visto que 
não há necessidade de permanecerem oito tratoritos com uma associação 
especifica. Enfatizado pelo Presidente que há produtores que usam o que 
equipamento muito pouco e com isso daria para ser usado entre dois produtores e 
desta forma abrangeria mais pessoas. Em seguida o Presidente solicitou fosse feita 
leitura de notificação expedida ao produtor Jairo Pereira de Souza e disse que o 
requerimento expedido pela Câmara irá justamente solicitar maior prazo aos 
produtores para que entreguem os tratoritos ou para que se filiem a associação. 
Falou ao Sr. Rogerio que devem verificar também o motivo de terem sido 
desfiliados, se esta desfiliação está em ata, etc. O vereador Evair Pereira salientou 
que a APAFORT foi a vencedora da licitação, mas, apresentou apenas cinco 
associados, então, na verdade a associação não tem mais associados para repassar 
os tratoritos, e por isso, acredita que o prefeito terá que encontrar outra associação 
para repassar os equipamentos e que o mais justo seria a presidente da associação 
aceitasse os produtores como filiados novamente, tendo em vista, que realmente 
estão produzindo. No uso da palavra o vereador Helio Justino dos Santos 
questionou ao Sr. Rogerio se o mesmo saberia informar quem guardou um tratorido 
que já se encontra no pátio. Respondido que deste que está guardado não sabe 
falar, que na conta da administração sobrariam três tratoritos e desses, dois são os 
que estão com este cidadão e com o Sr. Jairo. Quanto a filiar novamente o Sr. 
Rogerio que até faz isso, desde que seja na frente de todos, do contrário, não terá 
condições. Esclarecido pelo Presidente que já que estão tendo este tipo de 
problema, os produtores deverão deixar de se organizarem apenas e verbalmente e 
passar a fazer tudo por escrito com protocolo. Ao final convidou os produtores para 
participarem junto da Sra. Angela da primeira reunião ordinária de setembro, em que 
a presidente da associação irá prestar esclarecimentos. Solicitou cópia da 
notificação recebida pelo Sr. Rogerio e pelos outros produtores, tendo o Sr. Rogerio 
informado que em mãos tem a notificação do Sr. Jairo, que a endereçada ao mesmo 
não tem porque não estava na cidade para receber. O Presidente ficou de entrar em 
contato com o Sr.Jairo para solicitar autorização para anexar cópia do documento 
junto ao requerimento. Com a palavra o cidadão conhecido com Cilinho, relatou que 



ele próprio entrou em contato com a Sra. Juliana, a qual perguntou se o mesmo 
fazia parte da associação, respondido que sim, a mesma autorizou que pegasse o 
tobata. Esclarecido pelo Presidente que o que deve ter acontecido é que a Sra. 
Juliana liberou porque os cidadãos fazem parte da associação, e após a Sra. Angela 
possivelmente falou que os produtores estariam excluídos, por isso, houve a 
mudança de decisão. Com a palavra o vereador Evair Pereira disse que então neste 
caso a Sra. Juliana deveria ter confirmado ao prefeito que liberou os tratoritos aos 
produtores, pois, achava que faziam parte da associação, e desta forma evitaria a 
notificação. Dito pelo Presidente que não precisava de nada disso, que poderia ter 
sido conversado e solucionado o problema. Ao final informou que a Câmara irá fazer 
o necessário para ajudar os produtores. Novamente falou o vereador Denilson 
Nascimento para sugerir que os vereadores conversassem com o prefeito para 
discutir a possibilidade de ser feita distribuição dos tobatas, também com outra 
associação, tendo em vista, melhor aproveitamento, visto que foi um investimento 
alto. Falou que estes equipamentos não devem ficar parados, pois, para vários 
produtores irão fazer grande diferença. Respondido pelo Presidente que primeiro 
vão esperar os esclarecimentos da presidente da APAFORT e após se o vereador 
Denilson ainda quiser, eles se reunirão com o prefeito. Em seguida o vereador 
Helio Justino dos Santosquestionou se o Presidente lembra-se de bilhete enviado 
à Câmara através da servidora Cláudia em que os agentes de epidemiologia 
também solicitavam vinte por cento de insalubridade. Esclarecido pelo Presidente 
que não se trata de bilhete e que na verdade o vereador Reginaldo Marques fez 
requerimento neste sentido. Dito pelo vereador Helio que estes servidores estiveram 
nesta data na prefeitura e segundo o prefeito, não foi encontrado nenhum 
documento neste sentido. Respondido pelo Presidente que o requerimento foi 
expedido, inclusive respondido que será averiguada esta possibilidade. Tendo o 
vereador Helio Justino dito aos servidores que juntamente do vereador Reginaldo 
fez esta solicitação e que não sabia se o prefeito já havia respondido. No uso da 
palavra o vereador Reginaldo Marques dos Santosfez requerimento ao 
executivo requerendoseja trocada a rede de proteção da quadra da Escola 
Alzira Alvares, pois, segundo informações quando os alunos estão jogando 
futebol, a bola tem caído com frequência na residência da cidadã conhecida 
como “Tida”, mãe do Sr. José Messias, havendo riscos de machucar a cidadã 
tendo em vista, ser de idade. Fez também requerimento ao executivo 
requerendo a construção de pista de caminhada em espaço acima da Ponte da 
Travessa Floriano Valério. Que negocie com o Sr. Amarildo Valério e seja 
usada ponte, a qual não é utilizada por veículos, visto não ter dado 
prosseguimento a rua, fazendo demarcação com correntes e cones para que 
os adeptos da caminhada passem próximo a Vila Verde, depois pela ponte e 
retornem do lado da propriedade do Sr. Amarildo, evitando assim de passar 
pelas Ruas Floriano Valério e São Benedito. Salientou que o espaço seria bom 
caso desse certo porque o fluxo de veículo do local é pequeno.Em seguida o 
vereador Gabriel Lourenço de Queirozdisse que quanto aos tratores, foi 
procurado pelo Sr. Odacil da Silva (Sr. Cilinho), que procurou o prefeito 
questionando os motivos do recolhimento dos mesmos, tendo o prefeito informado 
que já estava tudo certo e que era só para regularizar o contrato e que a partir de 
segunda – feira 28/08 já estariam reabrindo as inscrições e estaria liberado. Quanto 
aos requerimentos de sua autoria, lidos no pequeno expediente, relatou quese 
encontrou com o operador de máquinas na estrada e viu a dificuldade do mesmo 
porque estava trabalhando sem auxiliar. Falou também que em visita ao clube viu 
defeitos nos banheiros, que não entrou no banheiro feminino, mas, acredita que se 
há problemas nos banheiros masculinos, nos femininos também terão. Apóso 
vereador Danilo Junior de Oliveirainiciou sua falaagradecendo ao Pastor da Igreja 
Presbiteriana, Sr. Lionildo Alves de Oliveira, que os convidou a participar da 



solenidade nos dias 19 e 20/08, em comemoração ao segundo ano em que a igreja 
está em nossa comunidade. Relatou que todos são irmãos em Cristo e que o 
vereador Gabriel Queiroz também participou da celebração. Com relação a 
possibilidade de o município se cadastrar juntamente a Secretaria de Transportes e 
Obras Públicas, disse acreditar ser uma excelente iniciativa e desde já parabeniza o 
prefeito e o vice, bem como, aos nove vereadores que fizeram o requerimento, os 
quais estão a disposição para apoiar as ações do executivo que venham melhorar a 
qualidade de vida do povo. Comentou que viabilizar a entrega definitiva de mais de 
trezentos terrenos à comunidade, é um sonho de todos, sendo um grande feito e 
uma alegria participar como vereador da realização deste sonho. Agradeceu ao 
Deputado Federal Rodrigo Pacheco que já disponibilizou emenda parlamentar e 
disse que logo estes recursos chegarão aos cofres públicos para que possam 
montar a licitação, contratar empresa e executar as obras. Comentou que o valor da 
emenda é de um milhão de reais e que acredita que este recurso será suficientepara 
que concretizem o sonho de Fortaleza que é levar moradia e infraestrutura de mais 
de trezentos lotes à comunidade. Disse estar a disposição e que acredita que os 
nove vereadores tem o mesmo intuito e disposição para darem as mãos e 
trabalharem juntos. Falou que se conseguirem fazer a infraestrutura e se o município 
for contemplado com os três quilômetros de asfalto, acredita que não seja sorte, mas 
sim, trabalho e fé. Continuando registrou respostas do executivo aos requerimentos 
nºs167, 169, 171, 172 e 173, tendo explanado sobre algumas destas respostas e dito 
que quando os vereadores requerem algo, estão solicitando em nome da 
comunidade e esperam que o prefeito e o vice possam trabalhar em conjunto com a 
Câmara para que busquem soluções e melhorias. Em seguidao vereador 
Francisco Ronivaldo Rodriguescomentou que iria fazer requerimento, mas, o 
colega Gabriel já solicitou do prefeito um auxiliar ao operador de máquinas. Disse 
que gostaria de reforçar este pedido e que em sua opinião fica difícil para o 
operador. Cumprimentou os atletas que mais uma vez representaram bem o 
município. Em seguida foi feito requerimento do Plenário ao executivo 
requerendo informações da conclusão da listagem de beneficiados com 
mudas de café, bem como, dos critérios utilizados para este recebimento. 
Sobre este pedido o vereador Denilson Nascimento, disse ter sido bem lembrado 
pelo colega Francisco Ronivaldo, pois, o povo sempre questiona sobre os critérios, 
como funciona e a quantidade de muda cada produtor irá receber. Dito pelo 
Presidente que as vezes o prefeito demonstra falta de compromisso com a Câmara, 
pois, já foi feito requerimento neste sentido, e o Presidente entende que todo projeto 
deve ser elaborado antes de ser desenvolvido, mas, os produtores sempre 
questionam os vereadores, os quais não sabem responder porque o prefeito sempre 
fala que primeiramente irá levantar a quantidade que cada produtor vai querer para 
depois dividir as mudas. Disse que este requerimento é interessante, pois, a Câmara 
precisa ter ciência da forma utilizada, bem como, a população ser informada sobre a 
distribuição. Relatou esperar que a prefeitura fiscalize as áreas de plantio para não 
acontecer situações do tipo que já ouviu falar de cidadão ter recebido e não plantar, 
e até mesmo vender as mudas. Enfatizou que inclusive deve haver pena para este 
tipo de situação, pois, o beneficiado que não cumprir as determinações deste 
mandato não deverá receber as mudas nos próximos. Dito pelo vereador Francisco 
Ronivaldo que para dar certo deve haver regras e normas que devem ser 
obedecidas e que fez a solicitação visando esclarecer ao povo que o procura em 
busca de informações. Em aparte o vereador Denilson Nascimento questionou se 
alguém tinha informações referentes aos ambulantes, tendo em vista o aumento 
destes na cidade. Dito pelo Presidente que devem cobrar esta questão do prefeito 
fazendo cumprir a lei. Tendo sido feito requerimentodo Plenário ao executivo 
requerendo sejam tomadas providências neste sentido. Enfatizado pelo 
vereador Francisco Ronivaldo que a situação fica complicada porque o projeto vem 



para a Câmara, os vereadores aprovam, mas não resolve se a lei não é colocada 
em prática. Falou novamente o vereador Evair Pereira para relatar que passando 
pela Avenida Otávia Augusta, observou que há vários coqueiros com brocas. Fez 
requerimento ao executivo requerendo seja averiguada a questão e sejam 
tomadas providências quanto aos coqueiros com brocas da Avenida Otávia 
Augusta, evitando riscos da ocorrência de acidentes.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. Antes de encerrar o vereador Danilo Oliveira solicitou a palavra e 
disse que como não há projeto de lei em trâmite, as comissões poderiam se reunir 
no dia 23/08 visando discutir sobre denúncia recebida, bem como, sobre o canil 
municipal e os animais soltos nas ruas. O vereador convidou o assessor jurídico a 
participar e solicitou ao Presidente seja disponibilizada servidora para acompanhar a 
reunião. Tendo sido permitido e dito que as servidoras podem revezar nas reuniões, 
tendo sido agendada reunião de comissão para a referida data.Não havendo nada 
mais a tratar, o Presidente convoca a vigésimasegunda reunião ordinária da 
segunda sessão legislativa ordinária da décima quarta legislatura às 19:00 horas, no 
dia 04 de setembro de 2017.Após o Presidente declara encerrada esta reunião e 
para constar é lavrada a presente ata que aprovada, é assinada pelos presentes. 
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