
ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 02 DE OUTUBRO 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 
Projetos Substitutivos:  nº 30-A “Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de 
Fortaleza de Minas para o período financeiro de 2018 a 2021”; nº 31 - A  " Estima a receita e 
fixa a despesa do município de Fortaleza de Minas para o exercício financeiro de 2018 e dá 
outras providências". Convites: 1 - da Escola do Legislativo de Varginha para palestra: “A 
contabilidade governamental como instrumento de auxilio ao vereador na fiscalização dos 
recursos públicos no dia 05/10 às 19:00 horas na Câmara Municipal de Varginha; 2 - da 
CNM para o Fórum de Vereadores com o tema "Vereadores juntos em defesa dos 
Municípios", nos dias 10 e 11 de outubro em Belo Horizonte das 09:00 às 18:00 horas. 
Comunicado pelo Presidente que foram distribuídas cópias de respostas de ofícios e 
requerimentos, e que estão expostas no mural de avisos novas portarias e decreto do 
executivo. Iniciado o GRANDE EXPEDIENTE, o Presidente fez ofício parabenizando a 
equipe de saúde do PSF, tendo em vista, o início da "Campanha Outubro Rosa", 
contra o câncer de mama, o qual é um belo trabalho, tendo o Presidente desejado que 
esta campanha traga bons frutos ao município. Participam deste ofício os vereadores 
Danilo Oliveira, Reginaldo Marques, Helio Justino e Evair Pereira. Dando 
continuidade, o Presidente fez requerimento ao executivo para que verifique a 
possibilidade de equipar o clube municipal com mesas, cadeiras, freezers, etc., já que 
a intenção é cobrar pela utilização do local, visando ainda, facilitar a realização de 
eventos. Participa deste requerimento o vereador Evair Pereira. O Presidente justificou 
que o requerimento se faz em face de que ao analisar o projeto de regulamentação do clube 
municipal, observou que realmente irá regularizar, pois, serão feitas vistorias antes e depois 
da realização de eventos e com isso será possível ser feito controle, e no caso de haver 
prejuízos os responsáveis terão que arcar com as despesas. Informou que nesta data 
esteve estudando este projeto  juntamente com o colega Denilson Nascimento, verificaram 
dificuldade, buscou informações, obtendo resposta de que a prefeitura irá custear a energia 
até 100 KWs e depois disso, o organizador do evento pagará o excedente, porém, esbarram 
em dificuldade de que no local só existe um padrão para atender o clube, a academia, as 
piscinas e as quadras, então, a questão é que geralmente eventos são preparados com 
antecedência e desta forma, se houver funcionamento da academia, piscina e outros, este 
cidadão pagará por estes custos também. Dito pelo vereador Reginaldo Marques que então 
o organizador do evento teria que marcar os quilowatts no momento de início da festa, 
respondido pelo Presidente que no projeto diz que esta marcação deverá ser feita na hora 
da vistoria, o que geralmente deverá acontecer em horário de expediente e nas sextas-feiras 
já que a maioria dos eventos acontecem aos fins de semana. Sugerido pelo vereador Evair 
Pereira fosse colocada emenda no projeto fixando valor a ser pago de acordo com o evento 
a ser realizado. Dito pelo Presidente que esta seria uma ideia, mas, também poderia ser 
instalado dois padrões para separar o clube das demais dependências, pois, desta forma 
seria possível fazer a medição. Enfatizou que ainda existe dificuldade porque a solicitação 
da mediação deverá ser feita pela CEMIG a qual deverá ser solicitada com antecedência e 



deverá voltar para medir novamente após o encerramento do evento e pode ser que tenha 
custos estas vindas da CEMIG à cidade. Tendo o assessor jurídico ficado de buscar estas 
informações junto a CEMIG para esclarecer tais dúvidas na próxima reunião. O Presidente 
relatou que gostaria de saber a data em que as comissões irão se reunir para discutir este 
projeto, pois, gostaria de participar desta reunião. O vereador Danilo Oliveira sugeriu se 
reunissem nesta data após esta sessão, mas, após acordo, concordaram em esperar 
reposta do assessor jurídico para esclarecimento das dúvidas. Dando continuidade o 
Presidente informou que foi expedido ofício ao executivo solicitando fosse enviados a esta 
Casa os balancetes contábeis que estavam em atraso. Após fez requerimento ao 
executivo requerendo seja feito cascalhamento dos pontos mais críticos das estradas 
rurais do município. Disse saber que as chuvas se iniciaram recentemente, mas, mesmo 
assim, gostaria fosse feita esta manutenção pois já estão tendo problemas com as 
condições das estradas. Em seguida o vereador Evair Messias Pereira relatou que em 
reunião anterior durante sua fala, foi infeliz quando em determinado momento generalizou e 
falou dos vereadores, e por isso, em Plenário gostaria de se desculpar com os vereadores 
Denilson Nascimento e Helio Justino, justificando que o que disse naquele dia não condiz 
com a realidade, principalmente no que diz respeito a estes vereadores, e que isso fica claro 
quando votou em reunião de comissão para apuração de denúncia contra o vereador 
Denilson Nascimento. Disse que poderia ter feito contato direto com estes vereadores, mas, 
preferiu falar em plenário porque em sua opinião quando a pessoa erra, deve reconhecer e 
voltar atrás. Na sequência fez requerimento ao executivo requerendo seja verificada a 
possibilidade de fazer a cobertura do espaço entre os andares inferior e superior da 
Escola Municipal Professora Alzira Alvares. Requer ainda seja feita revisão ou a troca 
das janelas do local, as quais são basculantes, dificultando a entrada de ar nas salas 
de aula. Requer também seja implantado novo método de ensino visando atingir  o 
índice de 2015. Participa deste requerimento o Presidente da Câmara. Disse que no 
período das chuvas há dificuldades de locomoção dos alunos, e com esta cobertura o local 
servirá inclusive para realização de reuniões. Relatou ter sido nomeado para fazer parte do 
conselho de educação do município e na última reunião foram apontados estes pontos e 
como há disponibilidade de recurso este vereador acredita que o prefeito poderá fazer algo. 
Se lembrou de requerimento de sua autoria e do colega Denilson sobre o índice de ensino, 
disse que receberam reposta e durante a reunião do referido conselho foi exposto a queda 
dos índices dos anos de 2016 e 2017 e por isso solicitou a implantação de método de 
ensino, até porque no início do mandato o prefeito esteve na Câmara e informou que o 
referido método seria implantado. Enfatizou que foi bem explicado na reunião que mesmo 
estando com o índice baixo, não está abaixo do índice do Estado, que está dentro da média 
podendo ser melhorado. Em aparte o Presidente informou que foi disponibilizada na mesa 
de cada vereador solicitação entregue ao vereador Reginaldo Marques, a qual é um pedido 
dos servidores da farmácia municipal solicitando seja estabelecida em lei plantões de 
horários de atendimentos, tendo o assessor jurídico ficado de verificar a questão jurídica, a 
forma que deve ser feito, tendo em vista, haver regulamentações que falam sobre multas e 
etc., e devem tomar cuidado para não invadir o espaço que é do executivo. Dito pelo 
Presidente que na próxima reunião será esclarecido o que deve ser feito neste sentido, que 
seja requerimento ao executivo solicitando e envio de projeto de lei, ou a própria Câmara 
elaborar a proposição. Após o vereador Denilson Nascimento fez requerimento ao 
executivo requerendo seja verificada possibilidade, dentro das medidas cabíveis, de 
firmar parceria junto a empresa de vigilância do Sr. Antonio Donizete, e desta forma 
possam fazer rondas dos prédios públicos onde não tem vigias. Participam deste 
requerimento o Presidente da Câmara e os vereadores Danilo Oliveira, Francisco 
Ronivaldo e Evair Pereira. O vereador esclareceu que a empresa está correndo risco de 
parar com as rondas porque o valor pago para que possam fazer o serviço é de quinze reais 
mensais e não está dando para cobrir as despesas, o que inclui o pagamento de 



funcionário. Disse que se possível a prefeitura poderia fazer parceira, ajudar no combustível 
e desta forma fariam a ronda também nos espaços públicos onde não tem vigilância.  
Enfatizou que isso irá ajudar no combate a furtos e pequenos crimes, pois, uma vez que o 
guarda está rondando, ele é orientador da polícia e irá informar situações suspeitas. Dando 
continuidade o vereador Denilson Nascimento reiterou requerimento referente ao 
esgoto que cai próximo a residência do Sr. Fernando Meleiro na Rua Floriano 
Valério,o qual está exalando terrível mal cheiro. Participam desta proposição o 
Presidente da Câmara e o vereador Gabriel Queiroz. Informado pelo Presidente que este 
requerimento foi respondido mas o problema não foi resolvido. Após o vereador Reginaldo 
Marques dos Santos solicitou que os vereadores analisem com carinho a solicitação 
entregue ao mesmo e distribuída aos colegas. Solicitou seja verificada a possibilidade de a 
proposição de ser de autoria da Câmara, do contrário, seja expedido requerimento ao 
executivo, visto que muitas das vezes o atendimento hospitalar se encerra as vinte duas 
horas e trinta minutos, mas, as farmácias encerram seus expedientes as vinte e uma horas, 
que esta proposição seja para ao menos prorrogar o atendimento para que o cidadão possa 
sair do médico e encontrar local aberto para comprar seu medicamento. Em seguida fez 
requerimento ao executivo requerendo seja verificada a possibilidade de haver rodízio 
de servidores aos fins de na farmácia popular, para que também nestes dias sejam 
disponibilizados medicamentos à população, pois, pode ocorrer também de o cidadão 
não ter poder aquisitivo para adquirir os medicamentos das farmácias particulares. 
Sugeriu seja alternada folga destes servidores durante a semana, visando evitar 
custos aos cofres públicos. Sugerido pelo Presidente o qual faz parte desta 
proposição, que o atendimento na farmácia popular seja feito num período pós o 
atendimento médico. Também participa deste requerimento os vereadores Danilo 
Oliveira e Gabriel Queiroz. Na sequência o vereador Reginaldo Marques dos Santos fez 
ofício ao Sr. Lauir Pereira Coelho pelo ótimo serviço feito na construção de passador 
de concreto em sua propriedade. Informando ainda ao produtor que a Câmara estará a 
disposição sempre que precisar. Disse que anteriormente fizeram requerimento 
solicitando construção de passadores em outro lugar os quais foram feitos de madeira, mas, 
após soube em reunião que para o Sr. Lauir havia sido feito de concreto, então, este 
vereador achou injusto, pois, deve ser feito da mesma forma para todos, porém, ao 
conversar com o Sr. Lauir, soube que para a referida construção a prefeitura municipal 
ajudou apenas com um caminhão de areia, e o demais materiais e mão de obra, foram 
pagos pelo próprio produtor. Após o vereador Reginaldo Marques questionou ao Presidente 
informações sobre criação de grupo de tombamento histórico do município. Respondido que 
a lei de criação do conselho municipal do patrimônio cultural foi aprovada, mas, não tem 
informações se já foram feitas as nomeações. Em seguida o vereador Gabriel Lourenço 
de Queiroz disse que os comentários do Presidente quanto ao clube municipal estão certos, 
que deve ser feita reforma e haver contrato com cláusula a qual diz que para a devolução do 
local após realização de evento, este deverá estar em perfeita situação. Sobre o assunto da 
farmácia citado pelo colega Reginaldo Marques, disse ser de acordo, pensou em fazer 
requerimento para que fosse feito revezamentos de atendimentos das farmácias visando 
atender as demandas. Quanto ao requerimento sobre o esgoto do Córrego Quim Brito disse 
também ter recebido reclamações sobre o fato e que já mexeram no local, mas, não tiveram 
muito resultado, que parece ser muito problemático. Após falou sobre serviço de instalação 
de luminárias realizado pela administração recentemente, nas Praças São Miguel e do 
Rosário, o qual melhorou bastante e deu outra estética aos locais. Fez requerimento ao 
executivo para que fosse dada continuidade a este projeto e fossem instaladas 
luminárias na Praça Nossa Senhora Aparecida e em frente a Igreja do Bairro Bom 
Jesus. O vereador Helio Justino faz parte deste requerimento. Após o vereador Danilo 
Junior de Oliveira agradeceu ao diretor do departamento de educação, o envio de resposta 
ao requerimento nº 227/17 sobre aquisição de material didático, tendo sido respondido que 



já está sendo feito estudo de viabilidade econômica neste sentido. O vereador Danilo falou 
da importância da aquisição deste material e lembrou que em 2007 foi possível trazer ao 
município sistema de ensino de qualidade em que colocou as avaliações do PROALFA e 
PROEB em números muito bons. Enfatizou que o ensino é uma continuidade, que este 
material deve dar este apoio para que os alunos possam captar o ensino e a aprendizagem 
de forma adequados. Explicou como são feitas as avaliações e seus resultados, inclusive no 
ensino médio. Reforçou o compromisso com a educação no município e agradeceu a atual 
administração que está se esforçando para que concretize esta aquisição do sistema de 
ensino. Esclareceu que não está defendendo nenhum sistema de ensino, mas sim, é a favor 
de que seja implantado sistema que propicie qualidade de ensino para a população. Em 
seguida fez requerimento à mesa diretora da Câmara requerendo seja feito estudo de 
viabilidade econômica para a realização de convênio junto ao CONSEP, o qual poderá 
destinar recursos para a empresa de vigilância do Sr. Antonio Donizete. Disse que 
talvez para a Câmara e a prefeitura fazer convênio direto com a empresa fique mais difícil a 
disponibilização destes recursos. Que se a Câmara tiver disponibilidade financeira para isso, 
estarão dando exemplo à Comunidade, investindo e zelando na segurança local e salientou 
que esta empresa de segurança faz um trabalho muito bom o qual deve ser ressaltado. Com 
relação aos projetos de leis em pauta, solicitou ao setor administrativo desta Casa seja feito 
estudo visando orientar o trabalho dos vereadores. Que seja elaborada planilha com dados 
dos orçamentos dos últimos sete anos e dos dois últimos Planos Plurianuais, constando o 
percentual de suplementação que foi estabelecido nestes projetos. Sugeriu forma de 
elaboração da planilha, pois, gostaria de comparar e estabelecer parâmetros e 
necessidades. Lembrou que em 2009 teve oportunidade de trabalhar por um tempo no setor 
de contabilidade da prefeitura, tendo acompanhado o trabalho do contador e observado a 
necessidade deste índice de suplementação para que os trabalhos da prefeitura sejam 
realizados de forma eficiente, atendendo a comunidade. Falou sobre valores e explicou o 
que é "suplementação", e disse que não é que estejam criando despesa ao autorizar a 
suplementação, mas, sim autorizam o executivo a planejar o orçamento e fazer o melhor 
para a comunidade. Sobre a planilha disse ser instrumento de trabalho para os vereadores e 
frisou que não podem nem aumentar nem diminuir exageradamente o índice em virtude de 
estarem preocupados com a execução orçamentária do município. Em resposta o 
Presidente disse que será feito levantamento, será feita avaliação a qual será apresentada 
posteriormente, mas, de acordo com o procurador jurídico do município, este ano a 
administração irá trabalhar com valores exatos no orçamento. Que foi feita reunião com os 
chefes dos setores, cada um fez o seu orçamento, tendo sido juntado, e que cada um sabia 
a ficha que foi gasta ano passado. Falou que em anos anteriores tinham dificuldades com 
mudanças de fichas e empenhos, inclusive referente ao pagamento dos servidores, mas, 
agora, isso já foi regularizado, e no mínimo o recurso dos servidores que é obrigação do 
município/obrigação patronal, já foi colocado nas fichas corretas. O Presidente relatou que o 
que mais preocupa nesta orçamento é a questão dos convênios que é de doze milhões e 
com isso o orçamento é aumentado para trinta e três milhões de reais, por isso, estão 
analisando, pois, esta é uma questão atípica, visto que nos orçamentos anteriores nunca 
aconteceu. Dito pelo vereador Danilo Oliveira que quando o projeto de lei vem para esta 
Casa, a comunidade é atendida na audiência pública, e mexem no orçamento, e para propor 
emendas, etc., possivelmente irão cortar certas porcentagens, e só o fato de a 
administração reparar esta reposição já conta como percentual de suplementação. Falou de 
situação anterior em que a Câmara autorizou vinte e cinco por cento, mas, mexeu em dois 
milhões no orçamento, e com isso a administração da época teve dificuldade, por isso, que 
ao fazerem estes estudos devem estar atentos para estas variáveis. Esclareceu que o fato 
de aprovarem o índice solicitado pelo executivo, não quer dizer que os vereadores não irão 
fazer seu papel de fiscalizar.  Disse que mais do que dar o valor da suplementação o ideal é 
acompanhar a execução orçamentária e atividades de governo visando melhorar a 



qualidade de vida do povo. Informado pelo Presidente que o mesmo respeita em partes a 
opinião do vereador Danilo Oliveira, porém, gostaria de deixar claro há pareceres do 
Tribunal de Contas que dizem que estas porcentagens de valores que já foram aprovados, 
descaracterizam o orçamento. Disse considerar que anteriormente os vereadores já 
erraram, que devem conversar sobre o assunto, pois, se darem muitas possibilidades de 
modificar, será tirada a vontade do povo, independente do administrador que esteja na 
prefeitura. Após o vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues disse que a empresa de 
vigilância é de grande valia para a cidade, pois, estão prestando um bom serviço. Disse que 
o vigilante se empenha bastante neste serviço, que admira a disponibilidade do mesmo e 
vale a pena o prefeito analisar a possibilidade citada pelo vereador Denilson Nascimento, 
pois, vários acontecimentos o vigilante já passou informações para a polícia sendo 
resolvidos os casos. Continuando fez requerimento ao executivo e para o Sr. Ronaldo 
Horta, chefe do setor, requerendo informações se serão disponibilizadas horas de 
serviços de trator aos produtores do município. Fez também requerimento ao 
executivo requerendo seja verificada a possibilidade de voltar o atendimento 
odontológico no Bairro Chapadão, tendo em vista cobrança dos moradores do 
referido Bairro, os quais estão necessitando bastante.  Após expediu ofício à 
Concessionária Nascentes das Gerais solicitando seja feita limpeza de manilha e se 
possível a implantação de mais duas ou três manilhas na entrada do local conhecido 
como "Água Azul", visto o local estar muito apertado. Esclareceu que todos os anos tem 
problema com a manilha implantada entre o asfalto da MG 050 e a referida entrada, manilha 
esta que entope. Disse que por várias vezes as máquinas da prefeitura fizeram o 
desentupimento, porém, há uns dias conversou com o chefe do setor para novamente o 
serviço ser feito, tendo sido informado que a obrigação é da Concessionária. Após o 
Presidente fez requerimento ao executivo requerendo informações de como será feita 
a mediação dos gastos de energia do clube municipal, visto informações contidas no 
projeto de lei nº 35/17, uma vez que no local existe apenas um padrão para atender 
todo o espaço do clube, piscinas, quadras e academia. Requer informações se será 
instalado outro padrão, visto que com apenas um equipamento irá gerar dificuldade. 
O Presidente fez ainda ofício ao grupo dos vicentinos tendo em vista a realização de 
quermesse, a qual foi excelente e resgatou tradição do município com o desfile de 
carros de boi. Participam deste ofício os vereadores Danilo Oliveira, Evair Pereira e 
Reginaldo Marques. Antes de encerrar o Presidente informou que o PPA deve ser 
aprovado até 31/10/17 e por isso devem agendar audiência pública. Após discussões a 
audiência pública do PPA foi agendada para dia 10/10 às 19:00 horas na Câmara Municipal. 
Sobre o requerimento do vereador Danilo Oliveira referente ao CONSEP, o vereador Evair 
Pereira disse ser muito válido, porém, conhecendo um pouco este conselho, acredita que o 
mesmo não abre parâmetros neste sentido, então, a melhor forma seria mesmo através do 
executivo firmando parceria com a empresa. Dito pelo vereador Danilo que a parceira que 
fizer no executivo, poderá ser feita pela Câmara também, respondido pelo Presidente que o 
prefeito tem a atitude de execução e os vereadores de legislação, e por isso, talvez não 
podem tomar atitudes que seriam do executivo cumprir, porém, irão avaliar a matéria. O 
vereador Danilo Oliveira disse que não é função típica da Câmara, mas, por exemplo, esta 
Casa auxilia no Jornal Correio Mineiro, então, poderia auxiliar e incentivar a empresa de 
vigilância. Explicado pelo Presidente que não foi firmado nada ainda com o referido jornal, e 
sim termo de colaboração com a Rádio Difusora, inclusive esta reunião já será divulgada. 
Informou que a Câmara firmou termo de colaboração com o Sr. Mateus da Rádio Difusora, 
no valor de trezentos reais mensais. Serão repassados ao cidadão o resumo das matérias 
discutidas nas reuniões, os requerimentos elaborados, seus autores e participantes, além 
dos projetos de leis que foram aprovados. Esclareceu que não haverá fala exclusiva de 
nenhum vereador e sim será divulgado simplesmente o que aconteceu na reunião de um 
modo geral, e que a matéria será divulgada em quatro horários diferentes para que todos os 



ouvintes tenham acesso as informações. Enfatizou que conforme Regimento Interno da 
Câmara, irá comunicar ao prefeito que as matérias do executivo a serem colocadas em 
pauta, deverão chegar à Câmara nas sextas feiras para que seja montada pauta, e nas 
segundas feiras, seja divulgado na rádio no espaço destinado à Câmara, os assuntos que 
serão discutidos na reunião. Esclareceu que se as matérias forem enviadas somente nas 
segundas feiras não entrarão em pauta a não ser que seja em caráter excepcional. Quanto 
as horas de trator ditas pelo vereador Francisco Ronivaldo, o vereador Evair Pereira disse a 
título de orientação ao prefeito que na legislação passada foi aprovado projeto de lei 
autorizando fazer e cobrar o óleo gasto, e se o executivo não estiver fazendo desta forma 
poderá estar em desacordo com a lei, e se caso o prefeito queira fazer sem cobrar, seja 
enviado à Câmara projeto de lei modificando a lei existente, tendo em vista ajudar os 
produtores. Sobre o assunto das farmácias, o vereador Denilson Nascimento questionou 
como ficou a situação, respondido pelo Presidente que o assessor jurídico irá fazer 
levantamento se o legislativo pode agir neste assunto, ou se o correto é expedir 
requerimento ao executivo neste sentido. Em aparte o Presidente informou que esta Casa 
está fazendo os procedimentos necessários, tendo em vista, necessidade de manutenção 
do telhado e calhas da sede da Câmara. Esclareceu como estão instaladas as calhas do 
prédio, e disse que por serem baixas, a água está transbordando e dando vazamentos, por 
isso, será feita reforma de forma que levante o perfil das laterais dos telhados e aumente 
também as calhas fazendo dois direcionamentos das mesmas sanando o problema. Disse 
que para isso será gasto recurso e que após informará os vereadores o valor exato, mas, 
provavelmente em torno de sete a oito mil reais todos os serviços. Não havendo mais 
assuntos para o grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Os 
projetos nº 30-A, 31-A e 35/17 permanecem com as comissões.  Votação dos requerimentos 
apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, 
o Presidente convoca para a vigésima sexta reunião ordinária da segunda sessão legislativa 
ordinária da décima quarta legislatura às 19:00 horas, no dia 09 de outubro 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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