
ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 01 DE ABRIL DE 2019. 

Presidência do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues.  

Às dezenove horas e trinta minutos, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. 
Compareceram os vereadores Danilo Junior de Oliveira (MDB), Denílson Augusto do Nascimento 
(PDT), Evair Messias Pereira (PSC), Gabriel Lourenço de Queiroz (MDB), Helio Justino dos Santos 
(PR), Márcio Domingues Andrade (PDT), 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:Leitura do Projeto de Lei nº 05 
de 11/03/2019 que "Altera a lei nº 996 de 02 de junho de 2012". Comunicado pelo Presidente: 1 - que 
estava sobre as mesas convite da Paróquia Nossa Senhora do Rosário para a Missa em Ação de 
Graças pelos 115 anos desta Paróquia no dia 07/04 às 19:00 horas na Igreja Matriz de Fortaleza de 
Minas ; 2 - que já se encontram na Câmara os balancetes da prefeitura dos meses de janeiro de 
fevereiro de 2019; 3 - que estão sobre as mesas cópias de respostas de ofícios de requerimentos. 
Instalado o GRANDE EXPEDIENTE, O PRESIDENTE, parabenizou e agradeceu os cidadãos 
Ramon, Adriel Tayson, Aguinaldo Pimenta, presidente do Sindicato Rural e os demais 
organizadores da prova de marcha ocorrida no dia 31/03 no Parque de Exposições da cidade. 
Salientou quanto a bonita iniciativa de todos os envolvidos, pois, eventos deste porte são 
sempre bem vindos, pois, traz de volta uma tradição antiga do município. Após acordo o ofício 
foi expedido em nome do Plenário. Em seguida o Presidente disse que há alguns dias falou com o 
prefeito e que gostaria de agradecer o mesmo e o Sr. Ronaldo Leão chefe do setor de máquinas, em 
relação a manutenção da estrada do Bairro Chapadão que estava faltando pouco para terminar o 
serviço, tendo a máquina sido encaminhada ao Bairro para terminar o serviço, e na oportunidade, tendo 
em vista, a boa qualidade da estrada após a manutenção gostaria de solicitar através de requerimento 
com a participação do vereador Welington Santos ao executivo que seja designado o servidor 
Helio Justino ao bairro para que usando as roçadeiras faça serviço de limpeza das margens da 
referida estrada. Após falou o vereador EVAIR MESSIAS PEREIRA fez requerimento ao executivo 
requerendo seja verificada a possibilidade de designar servidor para que diariamente faça a 
manutenção e limpeza do cemitério municipal, tendo em vista, que o local se encontra um pouco 
desleixado, visto ser um espaço que necessita ser mantido limpo por ser de respeito, o qual 
necessita estar limpo e bem cuidado. Continuando o vereador Evair disse que todos já devem ter 
alguma informação e que vários vereadores fizeram requerimento ou fizeram parte da autoria de algum 
requerimento relacionado a execução de obra de tapa buracos na cidade. Comentou que este problema 
está um pouco intolerável. Tendo o vereador feito requerimento ao executivo requerendo 
informações do estágio em que está o procedimento licitatório para realização de operação tapa 
buracos na cidade de Fortaleza. Que seja dada agilidade nesta questão, e que este serviço seja 
colocado como prioridade no município assim como acontece com a saúde e educação, pois, se 
deixarem de fazer o tapa buracos os problemas irão aumentando e posteriormente será 
necessário fazer recapeamento total das vias. Disse que com buracos que se enchem de água 
podem haver infiltrações e com a passagem de veículos a parte que ainda encontra-se em boas 
condições também irá se deteriorar. Enfatizou que o que atualmente se gasta com algumas toneladas 
de cascalhos futuramente poderá ser gasto milhões para fazer o recapeamento completo. Após 
comentou que na maioria dos noticiários da tv apenas é falado sobre o rompimento de barragens, 
sirenes de alertas sendo acionadas e que não devem nunca esquecer que Fortaleza de Minas está fora 
desta rota, que não é impossível o rompimento da barragem do município e inclusive foi feito 
levantamento e caso ocorra o referido rompimento serão cento e oitenta residências que serão atingidas 
e isso resultará em um número grande de prejudicados. Tendo sido ofício do Plenário a atual 
mineradora que responde pelos trabalhos em Fortaleza solicitando que assim como nos demais 
locais onde existam mineradoras, seja instalada sirene a qual deverá ser acionada nos locais 
onde há possibilidade de serem atingidos pelo rompimento da barragem da mineradora, e que 
através de dispositivo seja acionada também na cidade de Fortaleza. Solicita ainda, seja feito 
treinamento com os moradores próximos de onde existe a possibilidade de serem atingidos 
caso ocorra o referido rompimento. Enfatizou que acima de tudo esta instalação além de ser um 
investimento é obrigação da empresa e o envio deste ofício servirá de base para que se algo de pior 
ocorrer, possam estar cientes de que como homens públicos fizeram sua parte. Restando á empresa 
caso a mesma não atenda o ofício, aguardar visto que os vereadores irão tomar os caminhos corretos e 
legais para que a mesma atenda esta solicitação, tendo em vista, que segurança nunca é demais. 
Continuando o vereador Evair Pereira disse ter feito requerimento a Sra. Edina coordenadora do PSF 
que inclusive a resposta foi encaminhada com certa rapidez, requerimento este que solicitava 



informações dos servidores que faziam jus ao recebimento do PMAQ desde o ano de 2017 até o 
presente momento. Esclareceu que fez este requerimento porque recebeu várias reivindicações e 
questionamentos, e como vereador tem obrigação de trazer em Plenário tais questionamentos do povo. 
Que tais questionamentos estão relacionados a servidora Leda Maria de Almeida, a qual está nomeada 
em cargo comissionado como chefe do setor de recursos humanos e produtividade, e no entendimento 
deste vereador, bem como, do assessor jurídico da Câmara, quando um servidor faz parte de um cargo 
comissionado, seu salário é correspondente ao cargo que exerce, não podendo ter direito a nenhum 
adicional, como por exemplo, gratificação de função. Comentou que talvez por falta de conhecimento da 
servidora Leda ou até mesmo do próprio procurador jurídico, vem sendo feito pagamento da premiação 
do PMAQ a referida servidora, conforme documento emitido pela servidora Edina Andrade. O vereador 
Evair Pereira fez requerimento ao executivo requerendo informações da base legal que permite o 
recebimento da premiação do PMAQ pela servidora Leda Maria de Almeida, visto que há 
entendimentos de que servidores que ocupem cargos comissionados podem receber 
gratificação de função, e não há informações da possibilidade destes cargos receber a referida 
premiação. Esclareceu que não tem nada contra a pessoa da Sra. Leda Almeida, e que como vereador 
está apenas fazendo questionamento já que foram feitas diversas solicitações neste sentido ao mesmo. 
Relatou que se existe lei que dá este direito a servidora, a mesma continuará recebendo, mas, do 
contrário, os vereadores não devem permitir porque os demais cargos comissionados são vetados de 
receber qualquer outra premiação. Disse que a Sra. Leda poderia ser coordenadora do PMAQ de 
acordo com a lei de criação deste cargo, pois, além de seu cargo a mesma iria exercer outras funções, 
tendo sido esta uma justificativa feita pelo procurador jurídico da prefeitura na época, o qual relatou que 
o aumento do salário da servidora ocorreria porque a mesma iria exercer várias funções. Então, de 
acordo com a lei e com as justificativas do prefeito e do procurador do município, a Sra. Leda Maria teria 
que estar fazendo o serviço do PMAQ pelo salário de cargo comissionado que a mesma ocupa. Relatou 
que este é seu entendimento e que está solicitando esta informação ao prefeito e assim que a resposta 
chegar à Câmara irá analisar e tomar todas as providências cabíveis para que a lei seja cumprida e 
igual para todos. Enfatizou que em sua opinião nesta questão existe um grande agravante, visto que a 
lei muito clara, pois, um funcionário público não pode usar de recursos públicos ou de bens públicos 
para benefício próprio, porém, a servidora em referência é chefe do departamento pessoal e faz este 
trabalho que é de onde vem o pagamento que a mesma assina estando de acordo. Salientou que esta 
situação é gravíssima, que se estiver errado devem procurar de imediato corrigir o erro para evitar 
futuros aborrecimentos. Ao final relatou que este requerimento irá esclarecer dúvidas para que o 
assunto possa ficar claro e nítido, visto que o prefeito sempre fala em transparência, tendo o vereador 
dito acreditar que é com transparência que a resposta será encaminhada à Câmara. Antes de passar a 
palavra o vereador Evair Pereira lamentou resposta de requerimento com relação ao fornecimento de 
EPI's aos servidores da coleta de lixo. Que conforme a resposta, estes servidores recebem todos os 
equipamentos necessários para o desenvolvimento de suas atividades. Comentou que não irá aderir 
esta culpa ao prefeito porque muitos requerimentos que chegam na prefeitura, o mesmo busca 
informações nos setores. Fez requerimento ao executivo para que na oportunidade que o prefeito 
tiver que o mesmo pessoalmente se dirija ao caminhão usado na coleta de lixo, pois, desta forma 
irá verificar a precariedade em que os funcionários estão trabalhando, desde botinas, uniformes 
e demais itens que estão faltando. Que o prefeito possa verificar também o pneu dianteiro do 
caminhão visando verificar se está tudo dentro da normalidade conforme resposta enviada à 
Câmara, assinada pelo prefeito. Solicitou encarecidamente que o prefeito faça esta verificação para 
que o mesmo possa entender que os vereadores autores do requerimento não falaram mentira, até 
porque não é este o intuito, e nem querem difamar a administração, pois, o que fazem na Câmara é 
pedir e ajudar o executivo em várias situação em que se futuramente ocorrer algo será de 
responsabilidade do prefeito. Reafirmou o pedido para que o prefeito faça vistoria no caminhão para 
verificar se os funcionários estarão de acordo com a resposta que foi encaminhada a esta Casa. Ao final 
disse que irá aguardar a resposta do prefeito assim que o mesmo fizer a referida vistoria. No uso da 
palavra o VEREADOR MÁRCIO DOMINGUES ANDRADE, informou que junto do vereador Denílson 
Nascimento e do assessor jurídico da Câmara estiveram em Belo Horizonte em reunião, representando 
todos os vereadores, e conversaram com o representante da CEMIG responsável pelas relações com o 
poder público. Que o assunto discutido foi a dificuldade que o município está tendo em relação a 
precariedade do serviço da CEMIG na distribuição de energia para Fortaleza de Minas. Disse que 
discutiram sobre os piques de energia, a grande quantidade de tempo que o município permanece sem 
energia e que diante destes problemas procuraram alguns funcionários antigos da CEMIG no intuito de 
buscar solução para os fatos, ou até mesmo sugestões de melhorias do sistema para evitar estes 
problemas. Tendo sido esclarecido que a maior dificuldade encontrada é que a linha de energia de 
Fortaleza de Minas vem de Itaú de Minas, que a mesma passa por uma área de grande plantação de 
eucalipto, mata e serra, e além disso, vários acessos á linha que são trancados e os funcionários da 
CEMIG percorrem os mesmos a pé, e então, na identificação de um problema grave, como por 



exemplo, um corte de energia, os funcionários gastam no mínimo de seis a sete horas para percorrer a 
linha de energia. Segundo o representante da CEMIG quanto aos piques de energia uma das maiores 
dificuldades é o fato de as plantações de eucaliptos serem mais altas que a rede elétrica, e com a 
quebra de galhos ocorrem os curtos circuitos e a rede é desarmada. O vereador Marcio disse que 
informaram aos mesmos durante a reunião que em Minas Gerais, antes do  Governo do PT, houve 
projeto chamado "Energia em Dobro", e que Fortaleza de Minas foi contemplada, porém, na época do 
governador Pimentel, este projeto foi extinto, do contrário, Fortaleza já teria outra alimentação. Relatou 
que conversaram com o engenheiro responsável da CEMIG e apresentaram três opções de melhorias: 
1 - melhorar a capacidade da linha Itaú/Fortaleza; 2 - Construir linha com outra alimentação, a qual deve 
ter acesso de São Sebastião do Paraíso e Jacuí, porém, esta é uma questão mais cara; 3 - ligação de 
rede elétrica através de linha já existente que vem de Passos e está dentro do município de Fortaleza, 
mais precisamente na propriedade do Sr. Pedro Ferreira, e esta seria a opção mais fácil e mais barata. 
Em aparte o vereador Welington Santos questionado quando a linha de energia da mineradora. 
Respondido pelo vereador Marcio que é uma linha particular e que para isso seria necessário usar a 
subestação da mineração, porém, teria que ocorrer uma cessão e isso não vai ser feito. Continuando o 
vereador Marcio Andrade disse que a linha de energia que vem de Passos passa pelo bairro rural 
conhecido como "Vira", e até este local a mesma é trifásica, e depois disso passa a ser monofásica, e o 
ideal seria passar a mesma para trifásica até o fim da linha e ligar a rede em Fortaleza e com isso a 
cidade ficaria com duas alimentações, lembrando que pelo fato de existir a linha de energia próxima da 
cidade esta seria a forma mais barata e facilitaria na solução de problemas evitando que a cidade 
ficasse sem energia por longos períodos como aconteceu há alguns dias.  O vereador Marcio Andrade 
disse que os representantes desta Casa durante a reunião deixaram bem claro que o povo de Fortaleza 
precisa ser respeitado, tendo esclarecido que os pequenos produtores perderam vários litros de leite, 
comerciantes perderam produtos e supermercado tendo que alugar gerador de energia para não perder 
produtos perecíveis, deixando claro que a empresa precisa ter um pouco mais de cuidado com a cidade 
e a população. Relatou que a CEMIG propôs em estudar a viabilidade desta segunda alimentação, bem 
como, estudar uma indenização para cortar mais áreas próximas das áreas de servidão visando evitar 
os pique e que as árvores de eucalipto prejudiquem a transmissão de energia. O vereador disse que a 
CEMIG ficou de encaminhar resposta e quando isso acontecer todos serão informados. Salientou que 
devem ser verdadeiros e que esta obra não será realizada do dia para a noite, porém, estão procurando 
encontrar solução para tentar efetivar a melhoria da situação de energia do município. Agradeceu o 
apoio do deputado Antonio Carlos Arantes e seus assessores que os acompanharam na reunião, pois, 
foi possível notar que os mesmos tem um caminho aberto dentro da CEMIG e isso ajuda bastante, por 
isso, devem torcer para que a resposta seja positiva. Na sequência o vereador Marcio Andrade 
comentou que fizeram algumas solicitações ao deputado Antonio Carlos através de ofícios, sendo elas 
relacionadas a infraestrutura, ao envio de viatura para a polícia militar, já que o Estado está com 
diversos destes veículos comprados, mas, não entrega aos municípios. Que solicitaram também 
mecanização agrícola e também melhoria da via pública, ou seja, a realização de um programa que 
interaja a população e a prefeitura para que sejam construídas as calçadas da cidade. Relatou que 
muitos dizem que o povo de Fortaleza anda nas ruas, porém, não há outra opção já que em muitos 
lugares não existem calçadas. Em seguida o vereador Marcio Andrade lamentou, pois, há alguns dias 
ocorreu a falta de médico na policlínica, que não há informações se isso ocorreu na troca de plantão ou 
se esta ausência se deu por outro motivo. Fez requerimento a diretora do departamento de saúde 
requerendo seja evitada esta situação, que converse com os médicos, pois, com este ocorrido 
algumas pessoas permaneceram por mais de duas horas na policlínica esperando atendimento 
médico. Requer que os profissionais sejam sensibilizados da gravidade deste fato e dos 
problemas que podem ocasionar com isso. Lembrando que a Sra. Monica Emídio cuida muito bem 
da saúde do município. Após, como forma de utilidade pública, informou a todos os participantes do 
programa bolsa família que o PSF está tendo dificuldade em relação as triagens dos mesmos, a qual 
precisa ser feito, pois, se isso não acontecer e os participantes não comparecerem no PSF, o benefício 
poderá ser cortado. Solicitou a todos os participantes que procurem o PSF para que seja feito o referido 
procedimento e pediu a todos que saibam de pessoas que fazem parte do programa que comuniquem 
os mesmos para que possam fazer a triagem e não perder o benefício. Após foi feito ofício do 
Plenário parabenizando a Sra. Claudia Helena, estendendo os cumprimentos a toda equipe do 
setor de endemias, tendo em vista a realização de mutirão para retirada de entulhos visando 
eliminar os focos do mosquito da dengue. Também foi encaminhado ofício no mesmo sentido 
para a Sra. Monica Emidio diretora do departamento de saúde. É importante enfatizar que foram 
retirados aproximadamente dez caminhões de entulho, tanto de lotes, quanto de dentro de 
propriedades. O vereador Marcio comentou o fato de algumas pessoas quererem aproveitar os 
entulhos que são retirados de alguns locais, que não há problemas quanto a isso para aqueles que 
realmente aproveitam os produtos e os guardam de forma correta, mas, existem casos de pessoas que 
pegam os entulhos e novamente os deixam de forma que irá aumentar a proliferação de focos do 



mosquito da dengue, e que por isso devem tomar cuidado, pois, nesta questão estão cuidando de si 
mesmos e talvez por um erro irá gerar a contaminação de alguém da própria família. Enfatizando que 
esta situação é questão de saúde pública. Após o vereador Marcio comentou sobre a situação 
complicada que se encontram as praças e a Avenida Otávia Augusta, tendo em vista a falta de roçada. 
Fez requerimento ao executivo requerendo seja feita a roçada destes locais, seja dada prioridade 
neste serviço para melhorar o visual da cidade. Em relação a prova de marcha ocorrida no parque 
de exposição em 31/03, disse que esteve presente e que é muito gratificante ver o município de 
Fortaleza receber um evento em que a região inteira estava engajada. Disse que este foi o primeiro 
evento deste tipo, poderão ocorrer outros e que foi muito bom, pois, movimentou o comércio do 
município. Em seguida fez requerimento com participação do vereador Danilo Oliveira ao 
executivo e ao diretor do departamento de esportes requerendo atenção especial para com a 
academia de ginástica municipal, em especial fosse da prioridade e feita manutenção nos 
equipamentos (esteiras e bicicletas), visto que o custo deste serviço não é alto e também porque 
não há outra academia na cidade para que a população possa freqüentar, lembrando que desta 
forma estarão ajudando a população. O vereador informou que tem cobrado sempre a questão da 
manutenção elétrica no local e que teve informações que já foi solicitada a compra das lâmpadas 
queimadas, as quais são mais ou menos vinte lâmpadas. Em aparte o vereador Evair Pereira sugeriu 
fosse utilizado o valor arrecadado com os aluguéis do Clube Municipal. Dito pelo vereador Marcio 
Andrade que já que o município contratou funcionária para dar aulas de ginástica e ensinar o povo a 
forma correta de praticar esportes, então, o correto é colocar os equipamentos em dia para que valha 
mais pena. Após foi feito ofício do vereador Marcio Andrade com participação do Presidente da 
Câmara e dos vereadores Danilo Oliveira e Evair Pereira ao cidadão André Alvarenga, 
funcionário/chefe na empresa Morro Azul agradecendo pelo compromisso que o mesmo tem 
com a população fortalezense, tendo em vista, dar oportunidade de emprego na referida empresa 
para o povo de Fortaleza. O vereador Marcio disse que a cidade de Fortaleza perdeu a mineradora 
que gerava empregos, que na empresa Morro Azul já não tem tantas vagas como antes, mas, as que 
aparecem o município sempre conta com o apoio do Sr. André, e por isso gostaria de agradecer por 
valorizar o povo da cidade. Continuando o vereador Marcio Andrade comentou sobre o projeto de lei em 
pauta, dizendo que todo contrato gerado através de processo licitatório, dispensa de licitação ou 
contratação de pessoas, o executivo deverá encaminhar imediatamente esta publicação à Câmara para 
que a mesma tenha em mãos as informações, pois, se os vereadores não visitarem a prefeitura em 
determinada semana e houver algum acontecimento os mesmos não saberão, e as vezes acontecem 
destes vereadores serem procurados pela população com questionamentos de situações que os 
mesmos não estão sabendo, e se o executivo encaminhar cópia destes documentos para a Câmara as 
servidoras poderão repassar as informações aos vereadores. Para o vereador desta forma o andamento 
dos serviços será melhor e a fiscalização dos vereadores correrá de forma positiva, lembrando que a 
intenção não é dificultar e sim facilitar a informação. Após o vereador Marcio Andrade fez 
requerimento ao executivo requerendo a manutenção do velório municipal, tendo em vista, que o 
local está um pouco desleixado e encontra-se com vidros quebrados. Requer ainda, sejam 
finalizadas algumas mudanças/reformas (rampas de acesso a cadeirantes, colocação de forro de 
pvc, aquisição de fogão, e etc.) que foram iniciadas no local, as quais foram solicitadas pelos 
vereadores, e encontram-se paradas. Tendo o vereador Marcio dito que em relação aos vidros os 
mesmos devem ser trocados principalmente que está próximo do período de inverno e o povo não 
suporta o forte vento do local. Após relatou ter recebido correspondência do SINDIFISCO/MG, o qual 
relata sobre a isenção tributária das exportações de produtos primários (minério, café, cereais). Que a 
partir da lei Kandir o município de Fortaleza deixou de arrecadar em torno de quase nove milhões de 
reais. O vereador disse que este ato deve ser revisto, e que na correspondência informa que existe lei 
em tramitação no congresso com relação a volta desta arrecadação e também solicitando que os 
vereadores façam contatos com deputados e senadores. Solicitou que os demais vereadores 
verificassem o documento para que posteriormente pudessem formular ofício aos mesmos para verificar 
com carinho esta questão para ajudar os municípios mineiros e também os demais municípios de todo 
Brasil. Em seguida falou o VEREADOR DENILSON AUGUSTO NASCIMENTO relatando que o colega 
Marcio esclareceu bem sobre a visita feita na CEMIG. Agradeceu ao Deputado Antonio Carlos que 
acompanhou estes vereadores na reunião. Enfatizou que foram feitas as reivindicações e propostas. 
Falou não saber se este problema será solucionado logo,pois, todos sabem como funcionam estas 
questões burocráticas para estas empresas. Informou que conversando com o Deputado Antonio Carlos 
o mesmo relatou que anteriormente acreditava muito na CEMIG, mas, atualmente deixou de acreditar 
pelo fato de a mesma ter se transformado em cabide de emprego, onde são indicadas pessoas 
próximas ou até parentes tanto de deputados quanto do governo e desta forma não existe a agilidade e 
os trabalhos não são feitos conforme deveriam ser. No uso da palavra o vereador Denílson relatou que 
quando se falava em privatizar a CEMIG ou vender a mesma, muitos não concordavam tendo em vista 
o porte da empresa, porém, se pensarem na fala do Deputado Antonio Carlos, atualmente se a CEMIG 



fosse vendida, talvez o atendimento com certeza melhoraria muito, e também teriam solução dos 
problemas com mais rapidez, tendo em vista, que quando se trata de serviço público, todos sabem das 
dificuldades enfrentadas, pois, em alguns municípios políticos esbarram em leis e até mesmo atritos 
políticos e isso prejudica a população. Ao final relatou que se a CEMIG fosse privatizada com certeza 
seria de bom grado para todos. Continuando o vereador Denilson relatou que em reunião anterior o 
executivo respondeu requerimento relatando que assim que as silagens terminassem seria dado início 
nos trabalhos de limpezas das margens das estradas. Tendo o vereador Denilson questionado ao 
colega Helio Justino se tal serviço já foi iniciado. Respondido que a referida limpeza deverá começar em 
03/04, porque este vereador e também servidor está terminando de executar a limpeza do novo 
loteamento, tendo inclusive se desculpado por não poder participar da reunião em B.H porque estava 
muito preocupado em terminar àquele serviço devido a campanha contra a dengue. Dito pelo vereador 
Denilson que a limpeza das margens das estradas será de grande valia. Em relação a Lei Kandir, o 
vereador Denilson disse que a Câmara poderia fazer manifesto com os deputados da região para que 
os mesmos façam os esforços necessários e seja revertida esta lei aprovada em 1996, a qual tira o 
direito dos municípios de receber impostos de produtos de exportação. Relatou que o município de 
Fortaleza de Minas era para ser contemplado com este imposto visto que o minério que saía do 
município era exportado e com isso se perdeu quase nove milhões de reais. Esclareceu que este 
levantamento foi feito por auditores da receita estadual. Sugeriu fossem feitos ofícios para os deputados 
que representam o município de Fortaleza solicitando seja defendida esta mudança na lei para que a 
cidade receba o que lhe foi retirado. Em aparte o Presidente sugeriu que os vereadores que tiverem 
disponibilidade se reúnam com os deputados estaduais e federais, visando levar diretamente aos 
mesmos a questão, pois, é uma situação que vale a pena visto ser um direto de Fortaleza e de outras 
cidades que estejam passando por dificuldades. O vereador Denilson Nascimento concordou, disse ser 
uma boa ideia e disse também entender que se houver a reversão e estado não irá repassar o valor 
total corresponde ao município, mas, que mesmo que seja em parcelas qualquer quantia será bem 
vinda. Em relação a mineradora o vereador Denilson Nascimento comentou que deveriam solicitar 
informação de quem é o responsável ou diretor da empresa, e também quem realmente comprou a 
empresa, pois, esta Casa não tem nenhuma informação neste sentido, e fica difícil pois, se querem 
fazer alguma solicitação nem sabem a quem fazer isso. Solicitou a mesa diretora que busquem 
informações neste sentido, ou que solicitem as servidoras da Câmara que façam isso, ou até mesmo 
convidar o gerente para que possa participar de uma sessão da Câmara, ou ainda, que o mesmo possa 
receber os vereadores na mineradora para que possam discutir e esclarecer as dúvidas existentes. O 
vereador disse sempre ficar sabendo que a empresa irá voltar a funcionar e a produzir, porém, não há 
nenhuma informação concreta. Disse ainda, que conforme dito pelo vereador Reginaldo Marques em 
relatório encaminhado à Câmara existe o nome da empresa, mas, este vereador gostaria de saber 
também que é o responsável pela mesma. Em aparte o Presidente da Câmara relatou que os 
vereadores devem agir conforme fizeram com a CEMIG, pois, a empresa existe, então, deve haver um 
responsável que possa dar parecer que pelo menos tranquilize a população, porque depois que 
acontecer alguma tragédia não adianta tentar arrumar argumentos e explicações. Foram feitas 
discussões sobre o assunto tendo ao final os vereadores concordaram em fazer contato com a 
empresa e agendar reunião entre o representante da mesma e os vereadores, seja na Câmara ou 
na própria empresa para que possam ter respostas concretas. Tendo o vereador Denilson 
concordado e dito que a empresa precisa repassar algumas respostas, porque as vezes as pessoas 
questionam e os vereadores não tem como responder porque nem sabe quem é o gerente da 
mineradora. Em aparte o vereador Helio Justino sugeriu que perguntassem ao seu irmão Célio o qual foi 
novamente contratado. Sugerido pelo vereador Marcio Andrade que devem ser mais agressivos, visto 
que os vereadores são uma equipe e contam com o apoio do assessor jurídico e dos demais servidores 
e que então estes poderiam fazer contato na empresa solicitando o agendamento de reunião na 
empresa ou nesta Casa de Leis, entre os vereadores e o gerente da mesma, a qual deverá ser 
agendada para os próximos dez dias, desta forma o gerente estabelecerá data e não haverá como o 
mesmo dizer que não poderá estar presente. Dito pelo vereador Denilson Nascimento que os 
vereadores querem esclarecer algumas dúvidas, que conforme dito pelo colega Evair existe sim a 
preocupação com o rompimento da barragem, mas, a intenção também é  de saber o andamento da 
empresa se ela irá mesmo voltar a funcionar e se há possibilidade de contratações. O Presidente 
concordou dizendo que isso é bom até mesmo para que possam responder para a população porque 
muitos perguntam e os vereadores não sabem responder porque não sabem a situação que está. Em 
relação a sugestão do vereador Helio o Presidente disse até ser viável, porém, tem medo de o mesmo 
ser prejudicado. Em seguida o vereador Denilson Nascimento relatou já ter feito requerimento 
neste sentido e que agora gostaria somente de solicitar que fosse feita manutenção com 
máquina na saída do Bairro Bom Jesus sentido Pesqueiro do Mamão, visto as más condições do 
trecho, tendo em vista também que veículos escolares trafegam pelo local. Dito pelo vereador 
Denilson que o serviço no local é feito com no máximo duas horas de serviço, concordando o 



vereador Evair relatou que o trecho é curto e é a entrada da cidade. Após o vereador Denilson 
Nascimento optou por expedir requerimento ao chefe do setor de máquinas requerendo tal 
manutenção. Participa deste requerimento o vereador Evair Messias Pereira. Ainda sobre esta 
manutenção o vereador Denilson disse que serviu de brincadeira, mas, que teve um cidadão que falou 
ao mesmo que seu requerimento teria que ser retirado porque senão o serviço não seria feito naquele 
local. Salientou o vereador Denilson que aquele trecho é muito utilizado principalmente por pessoas do 
Bairro Bom Jesus que trabalham sentido Jacuí. Em aparte o vereador Marcio Andrade lamentou esta 
questão porque os vereadores são ferramentas que ajudam o prefeito a administrar. Que há algum 
tempo o prefeito disse que o mesmo sabe administrar, mas, o fato é que os vereadores levam a 
administração o pedido da população e por isso o executivo deveria olhar esta questão com mais 
carinho. Se lembrou de momento em que o prefeito ficou nervoso com certo cidadão que fez pedido ao 
vereador Denilson relacionado a algum acontecimento, tendo o vereador feito requerimento e o prefeito 
achou ruim. Para o vereador Marcio isso é falta de bom senso porque todos são companheiros da 
população e não querem dificultar a vida de ninguém. Dito pelo vereador Evair que os vereadores não 
querem administrar e sim ajudar. Sobre o trecho que necessita de manutenção o vereador Denilson 
disse que também passa pelo local todos os dias, mas, que o pedido nem é para o mesmo e sim para 
melhorar para as kombis escolares. No uso da palavra o Presidente disse que naquele local o correto 
era passar a máquina e jogar cascalho de fora a fora, pois, desta forma não seriam necessárias 
manutenções freqüentes. Após falou o VEREADOR REGINALDO MARQUES DOS SANTOS relatando 
que a prova de marcha era um sonho que o mesmo tinha de ver acontecer na cidade. Citou os nomes 
dos organizadores e apoiadores e pode observar que foi uma festa de confraternização, pois, não 
houve brigas e foi possível ver crianças brincando no local e até mesmo andando nos animais. Falou do 
respeito que os visitantes e participantes tiveram tanto com as crianças quanto com as mulheres que 
estavam no local. Disse que foi possível ver o respeito que os participantes tiveram com o evento e que 
se o cidadão ingerir bebida alcoólica o mesmo não pode participar da prova. Em relação a realização de 
operação tapa buracos na cidade, disse que existe licitação sendo feita, porém, este vereador não tem 
informação se a mesma já foi concluída. Que devido a alguns fatos, vem prestando atenção, e existem 
algumas postagens em redes sociais que tem coincidido muito com serviços que já estão para ser 
feitos, ou seja, os comentários saem num dia e dois ou três dias depois o serviço se inicia. Solicitou que 
se alguém de dentro da prefeitura estiver repassando estas informações privilegiadas a estas pessoas, 
que também colaborem com os vereadores porque os mesmos são questionados nas ruas e não tem 
respostas, mas, esta pessoa tem esta informação para postar em rede social e o tempo que o cidadão 
gasta para repassar estas informações, poderia repassar aos nove vereadores, pois, na prefeitura 
existe o contato de todos e também o número do telefone da Câmara podendo inclusive solicitar as 
servidoras que repassem as informações aos edis, os quais também merecem ficar sabendo destas 
informações. Disse que da forma como vem acontecendo fica difícil porque os vereadores são 
cobrados, que não está nesta Casa para brincar nem para fazer politicagem e sim para fazer o bem 
para o povo, mas, tem pessoas usando as redes sociais para fazer politicagem e isso fica ruim para 
todos. Questionou como algumas pessoas têm informações que os vereadores não tem e porque que o 
cidadão que vem repassando as mesmas para uma pessoa só não repassa também para todos os 
vereadores. Em relação ao ofício do vereador Evair Pereira sobre a implantação de sirene da 
mineradora, o vereador Reginaldo disse que é uma boa ideia, porque foi feita reunião da defesa civil e 
foi enviado ofício para a mineradora solicitando estudo de possibilidade, mas, não foi obtida resposta e 
talvez seja respondido o ofício da Câmara. Comentou que na reunião da defesa civil, o vereador 
comentou que muitos fortalezenses tem que ser conscientizados antes mesmos dos testes com as 
sirenes e também de como serão os procedimentos. Ainda sobre o ofício da Câmara disse que o 
mesmo só fez reforçar o outro documento encaminhado pela defesa civil, pois, todos saberão que o 
legislativo está do lado do povo. Em seguida foram feitos ofícios do Plenário ao deputado Emidinho 
Madeira e ao senador Rodrigo Pacheco        parabenizando e agradecendo os mesmos pela 
iniciativa que tiveram em relação a realização de cirurgias eletivas, pois, solicitaram 
levantamento e foi verificado que na região existe fila de espera com dezoito mil cirurgias a 
serem realizadas, tendo os mesmos entrado em acordo para organizar os documentos 
necessários junto dos diretores das santas casas vizinhas e tanto o deputado quanto o senador 
irão destinar o valor de sete milhões de reais cada um para a realização das referidas cirurgias. 
No uso da palavra o vereador Reginaldo Marques disse que esta foi uma ótima iniciativa, pois, há 
municípios que estão conseguindo fazer tais cirurgias, já outros não estão realizando as mesmas visto 
que o governo não tem enviado os recursos necessários em sua totalidade e por não terem outra renda 
não há como fazer as mesmas. Citou como exemplo o município de Fortaleza que anteriormente 
contava com recurso vindo da mineração e que hoje não existe mais, porém, antes da instalação da 
empresa o município já sabia caminhar com as próprias pernas, e  que aconteceu foi que por causa da 
metalurgia, Fortaleza permaneceu engessada por um tempo, pois, os fazendeiros entenderam que a 
empresa iria usar toda mão de obra do município e por isso acabaram com as lavouras e formaram 



pastos. Citou diversas fazendas que antes tinha produção de café por exemplo, e que deixaram de 
produzir. Disse que para conseguir vaga na empresa tinham que ter quem indicassem, que no início a 
mineração contratou mais os jovens da cidade que era quem melhor trabalhava nos serviços braçais. 
Ao final disse que apesar de a empresa ter engessado a agricultura e pecuária do município a época de 
sua chegada, este vereador acredita que esta questão irá melhorar e os produtores voltarão com seus 
trabalhos como antigamente. Na sequência foi feito ofício do Plenário ao deputado Emidinho 
Madeira solicitando atenção especial com o município de Fortaleza de Minas em relação a Lei 
Kandir. Após o vereador Reginaldo Marques fez ofício ao presidente do sindicato rural 
parabenizando e agradecendo o mesmo por não medir esforços e tomar atitude de usar recurso 
do sindicato para adquirir peça e consertar trator que havia quebrado, pois, se fossem aguardar 
processo licitatório para compra da referida peça haveria demora e  os trabalhos com o trator 
ficariam parados. Enfatizou que o Sr. Aguinaldo não pensou somente nele e nos produtores 
rurais, mas também, no município de modo geral.  Em aparte o Presidente da Câmara falou 
novamente sobre a prova de marcha dizendo que citou nome apenas de três pessoas que o mesmo 
sabia que estavam envolvidos, mas, gostaria que o ofício do Plenário estendesse os cumprimentos a 
todos os apoiadores. Em relação ao sindicato rural disse que o mesmo tende a crescer bastante porque 
seu presidente é muito responsável, trabalhador, honesto e que o mesmo sempre olhou para todos e 
não somente para si mesmo. Em seguida o vereador GABRIEL LOURENÇO DE QUEIROZ, fez 
requerimento com participação do vereador Danilo Oliveira ao chefe do setor de máquinas 
requerendo fosse feita limpeza de lote localizado ao lado do Centro Educacional, próximo do 
CRAS e do Almoxarifado Municipal, o qual se encontra muito sujo. O vereador relatou que há 
alguns dias conversou com o prefeito e foi feita limpeza do outro lado da rua, mas, dentro do pátio, o 
capim está muito alto do lado da escola. Quanto a academia de ginástica se lembrou que expediu 
requerimento neste sentido assim como alguns vereadores solicitando a devida manutenção. Em 
relação a melhora da agricultura citada pelo colega Reginaldo Marques o vereador Gabriel Queiroz 
disse que após a distribuição de quinhentas mil mudas de café aos produtores rurais, através de projeto 
do executivo, o mesmo acredita que haverá melhoras. Comentou que as lavouras a época também 
foram desativas pelo baixo preço do café, porém, devem cair na realidade, pois, o município tem 
condições de produzir muito café e a agricultura resolve a situação dos pequenos produtores os quais 
são atuantes e automaticamente dá serviços para algumas pessoas da sociedade. No uso da palavra o 
vereador DANILO JUNIOR DE OLIVEIRA agradeceu ao convite do pároco Padre Geraldo para a missa 
de ação de graças dos 115 anos da Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Relatou que todos da 
paróquia aguardam a participação da comunidade. Falou sobre a construção da paróquia que contou 
com o apoio do Sr. Neca Lúcio e de vários outros bem feitores, os quais pediam donativos na região, e 
por isso esta é uma data a ser celebrada e devem render graças a Deus por este momento. Em relação 
a limpeza de lote próximo do almoxarifado, disse acreditar que poder público deve sim zelar pelos seus 
imóveis, que infelizmente estão no período de chuvas e com vários casos de dengue no município, 
então que os cidadãos também possam fazer a sua parte e limpar os seus lotes visando evitar a 
incidência de água parada que vai promover os criadouros do mosquito transmissor da dengue. Em 
relação ao projeto de lei em pauta, propôs emenda aditiva criando o parágrafo único com a seguinte 
redação: " A comunicação que trata o artigo 1º deverá ser preferencialmente por meio eletrônico, 
objetivando cumprir com os princípios da administração pública em especial aos princípios da eficiência, 
e economicidade". O vereador Danilo disse que mostrando o texto ao assessor jurídico o mesmo ainda 
sugeriu a palavra "celeridade". Relatou que esta emenda aditiva visa contribuir com a diminuição da 
tiragem de cópias e com isso o corte de árvores desnecessariamente. Disse acreditar que os 
documentos podem ser escaneados os contratos assinados, o qual poderá ser encaminhado por e-mail 
para a Câmara para que os vereadores possam realizar este acompanhamento, visto que por meio 
eletrônico também é muito válido. Comentou que os governos estadual e federal estão implantando um 
sistema que visa minimizar as impressões em papel e permite com que os servidores públicos 
estaduais e federais possam realizar assinaturas de ofícios e demais documentos comprovando sua 
autenticidade sem necessidade de impressão de papel. E para que possam dar um gesto concreto em 
favor do meio ambiente é que sugere esta emenda aditiva, tendo solicitado que os colegas vereadores 
possam acolher a mesma, pois, acredita que esta emenda irá contribuir para somar com este projeto. 
Falou da importância do projeto o qual irá dar efetividade a uma das funções típicas dos vereadores que 
é fiscalizar os atos da administração. Que com esta obrigatoriedade e exigência que estão criando 
através de lei irão permitir com que os vereadores estejam cientes de todos os atos administrativos 
através de portarias, decretos, bem como, licitações, contratações de pessoal, editais de processo 
seletivo, tendo o vereador encaminhado seu parecer favorável ao projeto. Em aparte o vereador Marcio 
Andrade disse entender pertinente a fala do colega Danilo Oliveira quanto a emenda, mas, entende que 
muitos vereadores não tem muito acesso a internet e computador, ou talvez não tenham facilidade de 
mexer. Que o meio físico vai ajudar, mesmo lembrando que não são tantos contratos e editais, e por 
isso, não será tão oneroso ao município e por isso sugere que as cópias sejam encaminhadas por meio 



físico, apesar de entender a preocupação do vereador Danilo, mas, devido a esta situação acha que a 
cópia em mãos dará mais oportunidade de as pessoas lerem. O vereador Marcio Andrade disse ainda, 
que se os vereadores quiserem acatar a sugestão do vereador Danilo, que em 08/04 antes da reunião 
ordinária as comissões se reúnam para validar ou não a emenda e neste caso o projeto não entra em 
votação nesta sessão. Todos os vereadores concordaram. No uso da palavra o vereador Danilo Oliveira 
disse que os vereadores estão nesta Casa para construírem juntos, mas, não obstante a familiaridade e 
dificuldade de acesso ao computador, entende que a Câmara pode imprimir para quem necessitar do 
documento impresso, pois, conforme dito pelo próprio vereador Marcio em reunião de plenarinho, não 
são todos os atos que serão xerocopiados aos nove vereadores, podendo usar uma única cópia a ser 
apresentada aos mesmos. Dito pelo vereador Marcio que esta é a ideia, pois, a cópia será encaminhada 
e arquivada na Câmara e os vereadores serão informados da chegada dos documentos e aquele 
vereador que tiver interesse poderá estar verificando. Tendo o vereador Danilo Oliveira dito que 
preferencialmente por meio eletrônica irá possibilitar com que as informações cheguem mais rápido 
porque pode ocorrer que a máquina de cópias possa estar com defeitos, e isso irá contribuir para que 
sejam mais eficientes, lembrando que também tem a questão da responsabilidade com o meio ambiente 
visando evitar cópias desnecessárias. Enfatizou que a emenda aditiva é uma sugestão e que acredita 
que os vereadores irão analisar. Disse ser uma sugestão para aprimorar o projeto a qual irá contribuir 
para que estas informações cheguem aos vereadores com mais brevidade, eficiência, transparência, 
lembrando que a palavra é "preferencialmente" e não "obrigatoriamente". Continuando o vereador 
Danilo Oliveira leu resposta encaminhada pela CEMIG em 19/03/19, na terça-feira, após a última 
reunião ordinária do mês de março. Tendo esclarecido que esta é a resposta ao ofício º 07/19 do 
Plenário em que cobraram providências quanto aos descasos dos piques de energia que ocorrem com 
frequência na comunidade. Agradeceu a representatividade dos vereadores Denilson Nascimento e 
Marcio Andrade, e do assessor jurídico da Câmara,de participar juntamente com o superintendente de 
relações com o poder público, Sr. Ernaldo Antunes, da reunião que tiveram em B.H no dia 27/03. 
Relatou acreditar ter sido muito válido porque este contato pessoal estreita relações e leva as 
reivindicações dos vereadores conforme dito pelo vereador Marcio Andrade de que seria encaminhado 
ofício do Plenário. Disse que a partir de agora deverão ficar mais atentos e vigilantes aos demais 
desdobramentos diante a CEMIG, pois, todos sabem que como consumidores todos têm direitos e por 
isso, devem mais é cobrar uma prestação de serviço de qualidade. Esclareceu que a empresa informou 
que em dezembro de 2018 foi realizada manutenção, mas, mesmo assim, estão ocorrendo diversos 
piques de energia. Que a CEMIG relata também das dificuldades de algumas porteiras fechadas e por 
isso gostaria de solicitar para a comunidade rural, as pessoas que tem esta linha de transmissão em 
suas propriedades, que possam contribuir com a CEMIG no intuito de dar livre acesso para que possam 
realizar esta manutenção que é um dever da empresa. Em seguida o vereador Danilo Oliveira 
agradeceu ao executivo o envio de diversas respostas de ofícios, tendo citado as numerações dos 
mesmos. Com relação a resposta do ofício nº 100/19 de autoria do Plenário que solicita proteção na 
portaria da policlínica municipal, o prefeito esclareceu que se trata de reclamação bem antiga, que já 
vem de vários anos, mas, que com certeza a sugestão de mudança será analisada visando melhor 
atender os pacientes. Tendo  o vereador Danilo Oliveira relatado que quando o Plenário da Câmara ou 
algum vereador faz alguma solicitação, por mais que seja uma necessidade antiga, ou atual, isso é 
indiferente e o intuito dos vereadores é formar parceria e não de administrar. Que o intuito é o de 
mostrar o caminho ao executivo para que possam trabalhar juntos e conseguir as melhorias que a 
comunidade precisa. Disse acreditar que estas melhorias não virão como mágicas e que infelizmente 
todos sabem da falta de repasse do governo estadual, o qual em 2018 deixou de repassar ao município 
mais de um milhão e duzentos mil reais e isso compromete bastante a administração, considerando que 
a arrecadação é um pouco mais de dezessete milhões de reais no ano. Comentou que os vereadores 
também sabem dos desafios, os quais foram feitos para serem superados e quando esta Casa coloca 
as necessidades de melhorias das estradas, na saúde, na educação, no esporte e lazer, é com o intuito 
de parceria e que se estiver no planejamento do executivo será ainda melhor. Frisou mais uma vez que 
os vereadores estão na Câmara para apontar caminhos e repassar as reivindicações do povo, além de 
exercer suas funções que é aprovar ou reprovar os projetos de leis encaminhados pela administração, 
além de propor políticas públicas e melhorias para a comunidade, e principalmente fiscalizar a aplicação 
do recurso público. Em seguida parabenizou o senador Rodrigo Pacheco e o deputado federal Emidinho 
Madeira que já fizeram compromisso de nos dois primeiros anos de mandato, destinar recurso de sete 
milhões de reais para a realização de cirurgias eletivas na região. Comentou que são dezoito mil 
famílias necessitando destas cirurgias e se Deus abençoar e eles conseguirem encaminhar o recurso, 
tais famílias serão atendidas. Que as unidades de saúde da região possam fazer convênio e esforço em 
comum para que possam zerar ou ao menos reduzir a fila de espera. Em aparte o vereador Marcio 
Andrade disse que é muito válido, mas, tanto o senador quanto o deputado estão fazendo algo que os 
vereadores já estão fazendo, pois, os vereadores desta Casa elaboraram emenda impositiva nos dois 
anos de mandato destinada a realização de cirurgias eletivas, então, para este vereador, esta Casa está 



a um passo a frente do compromisso e assim, o deputado e o senador irão ajudar o município a zerar a 
fila de espera por cirurgias no município. Tendo o vereador Danilo Oliveira lembrado que o orçamento 
municipal é menor, que para cada vereador é de pouco mais de vinte mil reais, mas que, quando se 
unem e colocam o recurso, isso acontece pelo bem da comunidade. Relatou que são mais de dez mil 
reais destinados por cada vereador e este esforço com certeza contribuiu para que a cidade de 
Fortaleza de Minas não fosse um dos municípios que o colega Reginaldo Marques comentou, visto que 
, há municípios da região que não fazem nenhuma cirurgia eletiva e graças a Deus Fortaleza está 
conseguindo fazer isso também graças a parceria com os vereadores, e é por isso que gosta de dizer 
que a comunidade terá as melhorias necessárias porque os esforços foram em conjunto, visto que 
ninguém faz nada sozinho, e se não existe colaboração não irão conseguir melhorar. Que conforme dito 
pelo colega Denilson Nascimento, talvez algumas disputas políticas podem prejudicar a comunidade, 
mas, os nove vereadores estão atentos a dialogar e sempre com esforço de somar. Em aparte o 
vereador Reginaldo Marques disse que em relação a realização de cirurgias, foram citados alguns 
nomes de municípios dos quais o mesmo prefere não falar. Que disseram que ao fazer contato na 
secretaria de saúde de determinados municípios, no intuito de conseguir a relação de nomes dos 
cidadãos que estavam na fila de espera pelas cirurgias, alguns por politicagem, não repassaram os 
nomes, tendo respondido que o município iria tomar as providências necessárias para fazer tais 
cirurgias. Para o vereador Reginaldo Marques o que devem entender é que se com o apoio do 
deputado e do senador para a realização destas cirurgias, o valor do recurso que o município iria gastar 
com as mesmas, poderia ser usado também na área da saúde mas para atender outra necessidade do 
setor, como por exemplo, na aquisição de algum equipamento que o hospital esteja precisando, mas, 
como existe a politicagem isso não acontece. Enfatizou que a política deve acabar em outubro e 
independente daquele que fizer algo, desde que seja o bem para o povo, todos devem aplaudir de pé, 
porque é disso que o povo está precisando. Dito pelo vereador Marcio Andrade que quem quer que 
seja, se está fazendo, está ajudando o povo. Novamente com a palavra o vereador Danilo Oliveira disse 
que o colega Reginaldo está corretíssimo, informando que em Fortaleza não existe este problema 
porque estão lutando para o bem da comunidade, enfatizando que são esperados recursos de todos os 
deputados e senadores eleitos, pois, quanto mais recursos vier, melhor. Após o vereador Danilo Oliveira 
também falou da carta recebida do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas 
Gerais, a qual coloca a Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/96) que concedeu esta isenção tributária e 
mais adiante a Emenda Constitucional nº 42/2003, esta isenção ganhou status de imunidade tributária, 
porém, a Lei Complementar nº 87 previa que a União iria compensar os estados e municípios pelas 
perdas correntes do benefício fiscal, mas, infelizmente esta compensação nunca chegou a ser o valor 
real, ou seja, a imunidade tributária concedida para as empresas de extração mineral e produção rural, 
não chegaram a ser repassadas para o governo estadual e conseqüentemente para os governos 
municipais porque parte do ICMS, o governo estadual tem que repassar para as 853 prefeituras que 
integram o estado, então este valor de 1996 a 2019 ultrapassa a cifra de cento e trinta e oito bilhões de 
reais, isso corrigindo os valores pela SELIC que é composta pelo índice usado pela União para corrigir a 
dívida estadual. E que 25% deste montante que corresponde ao valor de trinta e quatro bilhões de reais, 
pertence aos municípios porque do ICMS gerado no Estado, 75% é do Estado, e 25% dos municípios, 
então, distribuindo de acordo com a movimentação do município de Fortaleza de Minas, a importância 
resultaria em oito milhões, quinhentos e sessenta e três mil, duzentos e  setenta e seis reais, e quarenta 
e nove centavos, e este recurso deixou de entrar nos cofres do município de Fortaleza neste período. 
Então, o sindicato colocam esta dificuldade, pedem para que as Casas Legislativas entrem em contato 
com os deputados estaduais, federais e senadores reivindicando a abertura de renegociação imediata 
com o governo federal para que seja feito o ressarcimento das perdas oriundas da Lei Kandir. O 
vereador Danilo Oliveira disse acreditar que esta negociação deve ser imediata, mas, também acredita 
que devem brigar também pela regulamentação da Lei Complementar nº 87/96 para que seja realizada 
a devida compensação de imediato, porque a Lei Kandir diz que os produtos que são exportados para 
fora do país estão isentos, então, se de imediato o governo federal, a partir do mês de maio, já realizar 
a devida compensação os municípios mineiros já começarão a receber o que é devido. Falou que a 
dívida de centro e trinta e oito bilhões deve sim ser discutida e reavaliada, mas, tão necessária quanto a 
renegociação é repasse do que é devido ao estado e municípios, desta forma irá melhorar a 
arrecadação dos mesmos e isso irá ajudar as prefeituras para que possam realizar o seu trabalho. 
Disse que os vereadores devem fazer o trabalho de conscientização da importância da regulamentação 
desta lei complementar. Encerrando sua fala o vereador Danilo Oliveira agradeceu a EMATER-MG, pelo 
encaminhamento de relatório de atividades realizadas no município no ano de 2018, tendo sido 
apresentados os principais resultados atingidos no referido ano, tendo o vereador citado os mesmos. 
Agradeceu a EMATER por ser parceira do pequeno produtor de Fortaleza, pois, sem o 
acompanhamento da mesmo o produtor não consegue acesso as linhas de crédito do Banco do Brasil. 
Em seguida falou o vereador HELIO JUSTINO DOS SANTOS, fez requerimento a diretora do 
departamento de saúde, requerendo seja feita carteirinha de atendimento preferencial para 



crianças especiais na policlínica municipal. Requer seja colocada em prática o "Protocolo de 
Manchester". Dito pelo vereador Evair que esta lei já existe e que as vezes está faltando apenas 
colocar em prática. Após discutiram a possibilidade de o município construir poço artesiano para evitar 
de utilizar a água do Rio São João. Dito pelo vereador Helio que existem vários locais em que o poço 
poderia ser construído. O vereador Evair relatou que o correto é encaminhar ofício para a COPASA. 
Dito pelo vereador Reginaldo que para esta construção só se a água do Rio São João for reprovada na 
análise. O vereador Helio relatou que todos os dias quando abre a torneira a água está branca e não há 
condições de usar a mesma, tendo questionado ainda, se a COPASA já analisou o encanamento 
deixado pela mineração em sua sede. Respondido pelo vereador Reginaldo que é o cloro que colocam 
para tratamento. Após acordo o vereador Helio Justino fez ofício à COPASA solicitando a 
construção de poço artesiano na cidade de Fortaleza. Tendo o vereador Helio dito que a COPASA 
leva embora o dinheiro dos cidadãos e não paga impostos ao município.O vereador Reginaldo se 
lembrou de respostas recebidas por esta Casa em relação a esta questão com a mineradora, dizendo 
que a mesma não enviou a documentação necessária no mês correto e por isso lhe foi aplicada multa, 
porém, no relatório final apontava que estava tudo certo. No uso da palavra o vereador Evair Pereira 
disse que no laudo da SUPRAM em relação a água da mina, informa que os fiscais não adentraram a 
mina, então, foi emitido laudo apenas por ouvir falar, e que é vergonhoso um órgão estadual ter um tipo 
de atitude desta. Em seguida o vereador Helio Justino fez ofício também ao chefe do setor de 
limpeza público agradecendo pelo conserto de meio fio na Praça Central. Antes de encerar a 
sessão O PRESIDENTE agradeceu a resposta de requerimento de sua autoria com participação dos 
vereadores Danilo e Marcio, referente a reforma da quadra do Bairro Chapadão. Agradeceu também o 
diretor do departamento de esportes e os servidores Renato, Rogério, Juliana e Mikeli, os quais 
estiveram no local e com a presença deste Presidente fizeram o levantamento necessário e já estão 
tomando as providências para iniciar a reforma e por isso, desde já gostaria de agradecer os mesmos. 
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 septuagésima quinta 
reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da décima quarta legislatura, a realizar-se no 
dia 08 de abril de 2019, às dezenove horas na Câmara Municipal. Após declara encerrada esta reunião 
e para constar é lavrada a presente ata que aprovada, é assinada pelos presentes._________________ 
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