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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, realizada àsdezenove horas 

do dia 16, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas.Feita a 

chamada constatou-se a ausência do vereador Jurubel Honorato Reis, e presentes os demais vereadores. 

Justificado pelo Presidente que o vereador Jurubel casou-se neste dia e esta usufruindo do seu direito de 

ausentar-se.Após verificação, a ata anterior foi aprovada por unanimidade. Instalado o PEQUENO 

EXPEDIENTE, coma seguinte pauta:Leitura de requerimentos de autoria do cidadão Romilson Cesar de 

Almeida, o qual requer ações para redução de gastos nesta Casa e instalação de câmara de vídeo para 

gravação da reunião e publicação da mesma sem cortes em página do facebook para que toda população 

tenhaacesso.Instalado o GRANDE EXPEDIENTE:Informado pelo Presidente que nesta Casa não há vagas de 

assistente legislativo, visto que este cargo já é ocupado por servidor concursado. Já o auxiliar de serviços da 

Câmara já recebe salário mínimo. Quanto aos servidores contratados recebem salário contingente ao cargo 

ocupado, tanto o cargo de advogado quanto ao da Diretora Administrativa segue a mesma nomenclatura da 

Prefeitura Municipal, ou seja, a lei da isonomia, princípio da igualdade salarial. Que os valores do salário 

praticados na câmara são os mesmos para os que prestam estesserviços e cargos na Prefeitura, e para haver 

alteração nestes valores deve ser feito reajuste primeiramente no Executivo e depois no Legislativo, 

respeitando a lei da Igualdade e a legislação. Explicou que foi criada estrutura administrativa tanto na 

prefeitura quanto na Câmara, e a medida que a prefeitura for extinguindo cargos da mesma,  e poderá ser 

extinto cargos da Câmara, isso a cargo do Presidente da época. Mas, hoje como Presidente não tenho 

intenção de excluir nenhum cargo da estrutura administrativa da Câmara, uma vez que a prefeitura utiliza 

menos cargos que possui na sua estrutura, e se num futuro houver redução no executivo a câmara também 

poderá fazer o mesmo.Quanto a redução de carga horária e funcionamento da câmara para 20 horas, 

entende que não é necessário pois a redução de gastos seria mínima e prejudicaria o acesso da população. 

Sobre a instalação de câmera de gravação da reunião, diz que não ter nada para esconder da população, pois, 

o que fala na reunião fala para qualquer cidadão na rua. Que esta câmera iria fazer uma filmagem geral, não 

daria ênfase a nenhuma fala e irá gerar confusão, e a partir do momento que a população começar a 

participar mais das sessões a mesma entenderá mais o que se passa na Câmara, além do que já existe o site 

com todas as informações onde todos os munícipes tem acesso, e é aceito pelo tribunal de contas, por isso, 

esta instalação nãoé necessária, devido ao alto custo. Dando continuidade o Presidente fez requerimento ao 

executivo requerendo seja feita operação Tapa Buraco, na Rua: C, do bairro Sítio Rotátoria, onde há buraco, 

próximo a casa do Sargento Nairzon. Justificou que já que esta sendo feito esta operaçãona cidade, e por isso, 

pede providencias. Fez parte desta autoria o vereador Fernando Pereira.Em seguida o vereador Adenilson 

Queirozcomentou que há algumas reuniões fez alguns requerimentos ao executivo, tendo expostoas 

respostas obtidas. Segundo o vereador foi respondido pelo contador do município Sr. Marcos Correia que o 
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critério utilizado parachegar ao valorde R$ 17.400.000,00 para o Orçamento de 2016, foi a realização de 

levantamento dos últimos 4 anos para fazer as variações da receita para chegar ao valor. O vereador disse 

não concordar com este levantamento, uma vez que foi feito relacionando dados de anos em que a receita do 

município ainda era alta. Que posteriormente falará mais sobre o assunto, visto que está reunindo 

documentos para melhor análise. A segunda resposta foi sobre a liberação do Parque de Exposição para 

realização de eventos, respondido que a vistoria esta vencida desde 2014, não sendo renovada devido as 

atuaiscondições domunicípio. O vereador enfatizou que na cidade não há espaço para realização de eventos 

e quanto há esta necessidade buscam apoio no Sr. Itamar Justino, por isso, gostaria que o executivo buscasse 

meio de renovar esta liberação para a realização dos referidos eventos dentro da cidade. Após relatou que 

foi questionado por populares sobre a continuidade da operação tapa buracos, respondido pelo vereador 

Fernando que nesta data a empresa responsável estava trabalhando neste sentido.Quanto aos 

questionamentos do cidadãoRomilson, o vereador Adenilson manifestou-se contrário a sugestão de fixar 

gravadora para as reuniões, justificando que acatar ou não depende do Presidente, mas que em caso 

afirmativo a câmera deverá focar a fala de todos, mas é contra, tendo em vista, a atual situação do 

município.Ao final fez ofício a Lurdes Correa, apresentando condolências e solidariedade pelo falecimento 

de seu filho Mauro Sergio, que foi um homem exemplar, trabalhador, querido e amigo de todos.Participam 

deste ofício os vereadores Ernane Dias e Wilson Pereira. Em seguida falouo vereador Wilson Pereira, 

comentousobre as solicitações do Sr. Romilson manifestando-se contrário a instalação de câmaras, tendo em 

vista existência do site da câmara com todas as informações, além dos áudios que também são lançados no 

site e podem ser solicitados e analisados a qualquer momento por qualquer cidadão, lembrando que a 

câmara está sempre de portas abertas e a disposição da população para esclarecimentos de dúvidas. Após 

agradeceu ao setor de esportes pela aquisição das bolas de futeboljá solicitadas há algum tempo, as quais 

substituirão umas inferiores enviadas anteriormente. Relatou que conforme solicitado em reunião anterior à 

Comissão de Educação para que averiguasse denúncia sobre supostas irregularidades na Escola Municipal 

José Dias, do bairro chapadão, de que a Prefeitura Municipal estaria realizando transporte de servidores, que 

como membro da referida comissão, questionou ao vereador Amaral morador do bairro citado, sendo 

informado que após denuncia, o referido transporte foi cortado, mas, passado alguns dias tal transporte foi 

novamente autorizado pela prefeita municipal, por isso, não visitou a escola, uma vez que a denúncia 

procede. Dando continuidade comentou sobre a construção da rotatória que foi liberada sem a devida 

pintura, choveu e ocorreu acidente, mas, agora o local recebeu pintura.Em seguida fez um 

requerimentoem caráter de urgência ao Executivopara autorização para que os populares e 

comerciantes, ajudem na pintura da quadra do poliesportivo. Justificou que se autorizado pelo Executivo, 

vários cidadãos irão doar tinta e pintar a quadra para campeonato a ser realizado no próximo final de 

semana. Respondido pelo vereador Evair que provavelmente a prefeita vai achar de bom agrado esta ajuda, e 
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não vê motivo para não dar sequência.Após o vereador Aparecido Amaral se manifestou contra o 

requerimento do Sr. Romilson, pois, acredita que as propostas levantadas por ele para aquisição de câmeras 

gerariam mais custo para esta Casa. Prosseguiu dizendo que quanto a apuração de denuncia mencionada 

pelo vereador Wilson, para o próximo ano haverá várias mudanças e cortes. Em seguida o vereador Ernane 

Dias, se posicionou contra o requerimento do Sr. Romilson, pois acredita que se postar as sessões em redes 

sociais, podem dar motivos para comentários maldososà esta Casa.Comentando sobre a reunião 

realizadanesta data na Votorantim Metais,sendo discutindo sobre a barragem da Unidade. Enfatizado pelo 

Gerente Geral,Sr. Fernando Braghini, que a barragem não oferece risco, pois é monitorada diariamente. 

Relatou que também nesta data participou de reunião ministrada pelo Sr. Frederico chefe da EMATER, que 

discutiu sobre o ramo de fruticultura e plantação de maracujá,a qual contou com a participação dos 

produtores rurais do município. Foi comentado que a empresa Maguari se disponibilizou a comprar o que 

for produzido, sendo informado que o retorno do investimento no plantio é rápido, com isso, todos saíram 

entusiasmados com a proposta oferecida.E ao final fez ofício aDiretora do Departamento de Saúde, Sr.ª. 

Edna Andrade, e aSra. LILIAN LEITE, assistente social, agradecendo-as pelo empenho, para que fosse 

possível a realização de pequenas cirurgias beneficiando os munícipes. Fez parte desta autoria os vereadores 

Evair Pereira e Fernando Pereira.Solicitou um requerimento ao Executivo paraque seja providenciada a 

poda da grama com trator do campo de futebol Tio Veio. No usoda palavra o vereador Evair Messias 

Pereira,relatou entender que as solicitaçõesdo Sr. Romilsonnecessita de melhor análise, apesar de saber que 

busca que a união dos poderes Legislativo e Executivo, visando reduzir gastos chegando num melhor 

resultado. Parabenizou o Sr. Romilson pela iniciativa e disse acreditar que ambos os poderes estão abertos a 

sugestões para uma melhora na administração dos gastos.  Quanto a filmagem acredita não ser o melhor 

caminho devido o custo da mesma, sugeriu fosse feita a divulgação em tempo real das reuniões na rádio 

Difusora, citou exemplo da cidade de São Pedro da União, que adotou este procedimentoe foibem sucedida. 

Apóssugeriu ao Presidenteseja criado um projeto de lei de cessãodo espaço da câmara para velório de ex-

políticos,ou até mesmo pessoas que deram grande contribuição para sociedade. Tendo o Presidente 

solicitado parecer ao assessor jurídico, o qual explicou que pode ser criada uma resolução permitindo o 

velório de pessoas que prestaram relevantes serviços para a sociedade, mas, esta lei deverá passar pelo crivo 

do Presidente da Casa. Dito pelo Presidente que esta questão deverá ser bem avaliada, pois, devem ser 

estabelecidos critérios bem definidos para que não haja disparidade e problemas futuros. Finalizando o 

vereador Evair questionou sobre requerimento de sua autoria ao Presidente da Câmara, o qual requer cópia 

do contrato do engenheiro que estava a frente da obra de reforma da Câmara, respondido pelo Presidente 

que a resposta está pronta e será entregue após esta reunião.Sobre fala do vereador Evair de que o cidadão 

Romilson quer união entre Câmara e Prefeitura, o Presidente esclareceu que a partir do momento que o 

município fizer reduções, a Câmara também poderá fazer, o que não pode é partir da Câmara esta decisão, o 
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que deve ser feito simultaneamente. Que o que pode acontecer é de algum vereador sugerir ao executivo o 

envio de projeto de lei neste sentido. Em seguida falou o vereador Fernando Pereiraagradecendo a Deus 

por esta reunião e cumprimentou a todos os presentes.Quanto ao requerimento do Presidente sobre 

operação tapa buraco, disse que é fácil solucionar o problema do local, seja por manilhamento ou grelha. 

Explicado pelo Presidente que o buraco está localizado na Rua principal que dá acesso ao bairro Alves e que 

se formou no próprio asfalto, e se for feita a manutenção a água passará por cima da massa 

asfáltica.Continuando o vereador Fernando manifestou-se no momento contrárioaos requerimentos do 

cidadãoRomilson,enfatizando que os dizeres dos mesmos são desrespeitosos, principalmente onde diz que 

“Visto que são os cidadãos desse município carregam a prefeitura e a câmara nas costas”.Relatou que mesmo 

com todas as dificuldades o município na medida do possível tem atendido a população, que defende 

também esta Casa, e por isso, o cidadão deveria rever esta colocação. Disse que o admira pela coragem de vir 

a esta Casa manifestar e dar suas sugestões e que após análise criteriosa realizada pelo Legislativo e 

Executivo, o vereador poderá mudar de ideia, caso entenda que estasadequações salariais, funcionamento no 

horário citado pelo cidadão, gerarem redução de custos. Disse não concordar com a colocação de câmeras, 

pois, isto geraria custo alto, visto que já temos o site onde todo cidadão tem acesso. Relatou não entender 

esta instalação solicitada pelo Sr. Romilson uma vez que o mesmo vem a esta Casa cobrar economia, e ainda, 

porque o site irá continuar no ar. Quanto as cirurgias realizadas o Presidente relatou ser uma pactuação da 

área da saúde e as cirurgias do municípios são realizadas em algumas cidades da região.Com a palavra o 

vereador Gabriel Lourenço, agradeceu a participação de todos os presentes. Após agradeceu ao executivo 

por ter atendido requerimento de sua autoriapara realização deoperação tapa buracos na cidade. Quanto as 

solicitações do cidadãoRomilson, disse que a câmara avaliaráe ver o que pode ser feito. Agradeceu aSr. Silvia 

Borim e a empresa Votorantim Metais pelo convite para  reunião sobre a Barragem realizada nesta data, 

justificou que por motivos pessoais não pode comparecer. Solicitou novamente a palavra o vereador Wilson 

Pereira parapedir desculpas ao Sargento Guimarães pelo erro cometido, que quando afirmou que uma das 

motos aprendidas seria do filho do mesmo. Disse que foi um equivoco, pois, esta informação foirepassada 

por populares e após investigado pelo próprio vereador o mesmo verificou o engano, justificando que 

quando a gente erra devemos voltar atrás e pedir desculpas. Manifestou-se favorável a sugestão dovereador 

Evair Messias Pereira de transmitir as gravações das reuniões na radio difusora. Após o vereador Fernando 

Pereira também concordou com a referida transmissão dizendo ser excelente a sugestão, dizendo ainda, que 

a rádio é legalizada e poderá divulgar os trabalhos da Câmara.Comentou que o requerimento de sua autoria 

juntamente com os vereadores Ernane, Adenilson e Jurubel enviado ao executivo para melhorias na 

iluminação pública, foi atendido e foram feitas as devidas substituições das lâmpadas queimadas. Após o 

vereador Ernane informou ao colega Fernando a existência de lâmpada acesa durante o dia próxima da 

rotatória, para que sejam tomadas providências. Comentou tersido procurado pelo Sr. JulioTubino, para que 
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fossem enviadas as matérias para publicação no jornal correio mineiro, respondido pelo Presidente que o 

contrato foi rescindido devido o mesmo não ter cumprido o combinado. Segundo o vereador Ernane o 

Sr.Julio alegou que estaria fazendo a divulgação a custo zero, dito pelo Presidente que a câmara ficaria a 

disposição, mas o que não pode é a Câmara pagar por um serviço que não está sendo prestado. Não havendo 

mais assuntos a serem tratados no grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA: O Presidente informou 

que foram apresentadas três inscrições para fazerem uso da tribuna, da Sra. Silvia Borim - Votorantim 

Metais; e dos senhoresRomilsonde Almeida e Vandeir Marques. No uso da palavra a Sra. Silvia Borim, 

comentou que desde março foi feitocontrato com oSEBRAE e CACB (Confederação Associativa Comercial do 

Brasil), dando inicio a uma ação de desenvolvimento econômico, onde a primeira ação foi feita pelo 

programa líder que esta transcorrendo na AMEG e de Fortaleza de Minas, participam o Presidente da 

Câmara, e os servidores da prefeituraBalduino e Fabiana. Relatou que há dois meses um consultor do 

SEBRAErealizoumapeamento para conhecimento do município juntoao Executivo, Legislativo e o Presidente 

da ADESFORT. Disse que atualmente chegaram na fase do plano de ação, com isso, foi realizado processo 

para contratação de uma consultora associativa, e dentre doze participantes, foi escolhida aSra. Monica de 

Oliveira Neto que irá trabalhar em Fortaleza e Itaú de Minas, visto parceria entre Votorantim Metais e 

Votorantim Cimentos, para fazer desenvolvimento territorial. Informou ainda, que a partir de 2016 será 

escolhido um líder municipal.Finalizando convidou o Presidente e demais vereadores para uma reunião a 

ser realizada no dia 24/11/15 as 17:00 horas na Câmara, com a presença do Gilmar - Consultor 

Associativo da CACB. Lembrando que o foco deste projeto é efetivamente econômico. O Presidente e todos 

demais vereadores parabenizaram e deram boas vindas a Sra. Monica, e colocaram a câmara a sua 

disposição. Em seguida foi dada a palavra ao Sr. Romilson, que comentou que os requerimentos tem um 

único objetivoque é reduzir custo no Legislativo para que haja sobra para ser investida na comunidade.Disse 

que a visão de um vereador é diferente da visão de um cidadão e conseguiu comprovar isso, após os 

comentários feitos pelos vereadores. Questionou ao assessor jurídico qual o custo mensal da manutenção do 

site da câmara, respondido que é de R$650,00 mensais. Dito pelo Sr. Romilsonque anualmente este valor é 

muito alto, em comparação com o sugerido por ele, que seria um perfil em rede social que é de graça, pois 

acredita que a aquisição do material para instalação de câmeras, e um servidor de confiança para fazer o 

monitoramento da mesma seria bem mais em conta, sendo desnecessário o gasto com a manutenção do 

referido site. Comentou ainda que acha desnecessário a função de Diretora Administrativa, alegou que pode-

se contratar auxiliar administrativo para exercer esta função com salário de R$1,090,00 por 40 horas 

semanais. Sendo essencial apenas o cargo de assessor jurídico, pois, é o advogado que vai dizer se é possível 

ou não a realização de alguns trabalhos desta Casa. Defendeu ainda que não há necessidade da câmara 

funcionar oito horas por dia,quatro horas por dia seria o suficiente visto o tamanho da cidade, pois, qualquer 

redução feita pela câmara é importante tendo em vista, ser devolvido valor à prefeitura para que seja gasto 



6 

 

com algo importante. Solicitou fossem feitas pesquisas na câmara de Guias Lopes da Laguna-MS e Barra do 

Rio Azul- Rio Grande do Sul, para verificarem como são feitas as sessões, pois, o custo é bem mais barato. 

Sobre o contador disse que o valor de R$ 600,00 é alto para quem vem à Câmara esporadicamente.  Elogiou a 

sugestão do vereador Evair Messias de colocar os áudios das reuniões na Rádio Difusora, porém, a internet é 

importante visto que os jovens de hoje não ouvem rádio. Enfatizou que quando disse que os cidadãos 

carregam a prefeitura e a câmara nas costas, está dizendo a verdade, que não é desrespeitoso porque é o 

dinheiro dos cidadãos que pagam os salários dos vereadores e da prefeitura. Respondido pelo Presidente 

que o site da câmara é obrigatório pela Lei de transparência e é aceito pelo TCE/MG,e o valor do contrato é 

de R$ 650,00, sendo R$400,00 para manutenção de computadores, e R$ 250,00 para o site. Quanto ao cargo 

de Diretora Administrativa, é um cargo de confiança do Presidente, e que responde diretamente por tudo 

que diz respeito a parte administrativa e interna da câmara. Convidou ao Sr. Romilson que venha visitar a 

câmara municipal e se colocar a par de tudo que é gasto, que o assessor poderá estar junto para maiores 

esclarecimentos e que entende que a população traz anseios, mas, muitas vezes esbarram na legalidade, 

lembrando que nem tudo que a pessoa quer pode-se fazer. Disse que a prefeitura e câmara podem fazer 

reduções para ser investido na saúde e educação, mas, deve haver alinhamento e cortes daquilo que 

realmente é necessário, a partir do momento que for feita uma reformulação de estrutura administrativa no 

Executivo automaticamente será realizado no Legislativo, porque existe a lei de Isonomia conforme falado. 

Lembrando que a Câmara tem orçamento próprio e não é justo fazer mudanças sozinha. Relatou respeitar a 

opinião do cidadão, mas entende ser da população como o Sr. Romilson porque também paga impostos, que 

se considera filho da cidade, já o cidadão veio para Fortaleza onde foi muito bem acolhido. Comentou não 

estar jogando a responsabilidade para a prefeita, mas, entende que deve haver igualdade. Lembrando que 

não é contrário as reivindicações, mas deve ser analisado o que pode o que não pode ser feito.Em seguida fez 

uso da tribuna o cidadãoVandeir Marques,o qual agradeceu ao Presidente pela oportunidade. Comentou 

que em reunião anterior seu nome foi citado pelos vereadores Fernando Pereira, Evair Messias e Aparecido 

Amaral, e ficou indignado com o que ouviu a seu respeito, e ao mesmo tempo agradecido tendo em vista o 

vereador Fernando tê-lo reconhecidocomo cidadão fortalezense. Relatou que foi chamado de mentiroso pelo 

vereador Evair Messias, quando ele disse que um locutor deve falar somente a verdade e não omitir os fatos. 

Relatou que conforme dito pelo vereador Fernando, tal vereador foi autorizado pela EPTV Sul de Minas a 

mexer no sinal de TV, porém, a EPTV sul de Minas não se responsabiliza pelo técnico que mexe noaparelho 

dos canais de TV, e sim o técnico deve ser formado e eletrônica além de ter curso do Conselho Regional 

Engenharia e Arquitetura. Lembrando ser a ANATEL que legaliza a sintonia dos canais. Disse que ficou 

surpreso ao ouvir o vereador Evair Pereira o chamá-lo de locutor inexperiente, e que temos que ter certeza 

do que falamos, foi chamado de mentiroso, por dizer que a gestão da prefeitura atual está um caos, falta 

educação, a saúde esta precária, não há merenda escolar, lanche e materiais de higiene no hospital, que falta 
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médico capacitado no PSF para determinadas doenças. Relatou que em momento algum omite a verdade na 

rádio líder a qual está citada rádio clandestina, embora no inicio do mandato da prefeita Neli, a mesma tenha 

convidado o mesmo a entrevista-la visando atacar o ex prefeito. Lembrou que também foi procurado pelo 

vereador Evair para gravar um programa que falava de um projeto de lei que estava em trâmite na Câmara 

que os demais vereadores não queriam votar, e que tem tudo gravado. Relatou que as pessoas esquecem-se 

dascoisas muito rápido e o que vale é o que o locutor tem guardado, pois, como trabalha falando, deve ter 

respaldo da veracidade do que fala, mas, naquele momento a rádio serviu para o vereador Evair atacar seus 

adversários políticos. Continuando o SrVandeir Marques disse que o vereador Amaral relatou que sua filha 

foi atacada pelo mesmo em rede social, mas, ao contrário, pois, foi a filha do vereador Amaral que atacou o 

cidadão, e em consideração e respeito ao referido vereador, solicitou ao vereador Ernane que entrasse em 

contato com o mesmo e esclarecesse a situação, porém, o vereador Amaral não quis falar com o Sr. Vandeir. 

Que nesta questão nem se tratava do vereador Amaral, o qual mentiu ao dizer em reunião que o Sr. Vandeir 

teria lhe ofendido.Manifestou indignação contra o fato de o vereador Fernando Pereira ter sido ensinado a 

sintonizar canais visando reduzir custos ao município, e acreditar que estas retaliações seriam na verdade 

políticas. Disse que fez mesmo publicação em rede social, que existem sim diferenças entre um apicultor e 

um técnico esolicitou os vereadores citados acima, que quando quiserem falar alguma coisa a seu respeito. 

Informou trabalhar com rádio há dezoito anos e que inclusive quando o vereador Evair possuía casa de 

peças automotivas, o mesmo fazia anúncios na radio que era localizada na igreja onde o mesmo trabalhava. 

Enfatizou que tudo o que fala na rádio é baseado em fatos e realidade, disse que a rede social facebooké um 

direito que o cidadão tem para se expressar, cabendo a seus amigos curtir, comentar ou compartilhar, ou 

simplesmente ignorar. Se houve comentários é porque estão de acordo com o mesmo. Que foi falado pelo 

vereador Fernando que o mesmo fecharia a rádio líder, e ao comentar isso no ar, sem citar o nome do 

vereador, recebeu diversas ligações da população criticando a atitude. Informou que a rádio líder é da 

comunidade porque foi o povo que comprou os equipamentos, e já que os três vereadorescitados estão 

preocupados com a legalidade da rádio, questionou o que os mesmos tem feito em beneficio da rádio 

legalizada existente no município. Comentou que o vereador Fernando se sentiu ofendido após postagem 

feita de um apicultor e um técnico, porém, não entendeu o motivo da ofensa, pois, uma vez que existe sim 

diferenças entre as duas profissões. Disse que entra na casa das pessoas com a permissão das mesmas todos 

os dias e não de quatro em quatro anos como os vereadores,agradeceu o Presidente pela oportunidade e 

parabenizou a prefeita pela excelente construção realizada na cidade.Após foi novamente cedida a palavra 

aos vereadores para manifestarem sobre os assuntos. O vereador Adenilson parabenizou a Sra. Silvia Borim, 

pela iniciativa e a Sra. Monica por ter conseguido ajudar o município. Quanto aos comentários do Sr. Vandeir 

disse que este esclarecimento é de muito bom grado a toda a população, e que se o mesmo se sentiu ofendido 

é seu direito conversar para esclarecer. Informou que rádio tem muita importância para diversas pessoas da 
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cidade. O vereador Wilson agradeceu a Sra. Silvia pelo convite e parabenizou a Sra. Monica. Quanto a fala do 

Sr. Romilson sobre redução de salário de agentes políticos, disse ter saber que no Pará foi feita a referida 

redução, mas, devem pensar, pois, a partir do momento que o vereador é bem remunerado ele cuida bem de 

seu município, e se for mal remunerado poderá se vender por pouca coisa, é o que acontece por lá, por isso, 

devem pensar porque a população pode perder futuramente. Quanto a fala do cidadão Vandeir, disse ser 

questão de esclarecimento e não irá entrar no mérito. Após o vereador Aparecido Amaral, comentou 

acreditar que se o Sr. Romilson continuar batendo na mesma tecla, haverá muitas demissões, isso não é bom 

para a cidade e causará polêmica, por isso é contrário a esta questão. Quanto aos comentários do cidadão 

Vandeir, disse ter certeza que nunca deu nenhuma entrevista para a rádio líder onde o referido cidadão é 

dono e locutor. Que na verdade a entrevista foi dada para a rádio do Sr. Mateus Freitas. Disse que o Sr. 

Vandeir ofende muito as pessoas, que seria bom o cidadão começar a falar a verdade.Solicitou ao Sr. Vandeir 

que apresentasse a documentação da legalidade da sua rádio, e que apresentasse também o que ele teria 

conseguido durante o tempo em que foi vereador na Casa. Disse ainda que o Sr. Vandeir deveria ter cuidado 

ao ficar disputando com menor de idade em rede social, pois, poderia lhe trazer problemas.Fez 

requerimento a ANATEL para informações da legalidade da referida rádio. Tendo o Sr. Vandeir ficado 

bastante exaltadodemonstrando querer agredir o vereador Amaral.O Presidente solicitou por diversas vezes 

ao Sr. Vandeir Marques, fosse mantida a ordem no local. Tendo o vereador Evair solicitado calma ao cidadão, 

lembrando que o mesmo já foi vereador e teria direito de resposta. Em resposta ao questionamento do 

vereador Amaral, o Sr. Vandeir lembrou que quando vereador nunca foi oposição a nada que veio da 

prefeitura para ser votado, e não entende o motivo do referido questionamento. E por isso, ele é que gostaria 

de saber o que o vereador Amaral está fazendo pelo município. Em seguida o vereador Evair Messias, 

parabenizou a Sra. Mônica pela conquista da vaga acima citada. Sobre os questionamentos do Sr. Romilson 

informou que alguns gastos dependem do executivo, apesar de que a maioria dos gastos depender somente 

do Presidente da Casa. Lembrou que na prefeitura existem dois cargos de diretoria, o restante dos servidores 

ocupa cargo abaixo do previsto na estrutura administrativa, exercem a função mas, não recebem pelo cargo. 

Quanto as falas do Sr. Vandeir, afirma o que foi dito pelo vereador Amaral, inclusive tem provas, possui a 

gravação feita no dia da entrevista, onde estavam presentes os vereadores Amaral e Evair, além do Sr. 

Mateus da rádio difusora. O vereador Evair disse acreditar que esta entrevista foi transmitida sim na rádio 

do Sr. Vandeir e isso a critério do referido locutor.Quanto a fiscalização da legalidade da rádio e de tudo que 

envolve o município, volta a afirmar que é sim função de um vereador, pois, devem zelar por qualquer 

atividade no município. Falou que a rádio difusora é comunitária e se limita a certos tipos de ajuda, não 

dependendo dos poderes executivo e legislativo querer fazer algo. Informou concordar com o Sr. Vandeir 

que o mesmo possui vários anos na profissão de locutor, porém, na concepção do vereador, para que um 

locutor tenha realmente méritos, o mesmo depende de cursos e diplomas. Relatou que realmente disse que o 
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Sr. Vandeir disse coisas que não são verdades. Que não está discutindo o que foi ou não postado em rede 

social, e sim de alguns fatos e comentários que surgiram na emissora da qual o Sr. Vandeir é proprietário e 

trabalha. Comentou que não falou que o tempo todo são ditas mentiras, que entende a revolta do cidadão, 

mas, existem algumas provocações, e hoje é vereador mas antigamente era dono de loja de auto peças nem 

sonhava em ser vereador e também nem tinha conhecimento sobre legalidade ou não da referida rádio. Em 

seguida o vereador Evair comentou sobre a ironia feita pelo cidadão Vandeir quando o mesmo agradeceu a 

prefeita pela última obra realizada na cidade. Dito pelo vereador Evair que vão ter que esperar para saber se 

a obra irá trazer benefícios para o povo, particularmente acha que sim, porque diminuiu o fluxo e velocidade 

dos veiculo, mesmo tendo sido liberado antes da pintura e tendo ocorrido acidente. Disse que quando a 

rotatória foi construída não foi com má intenção, simplesmente foi construída para tentar diminuir o fluxo 

de veículos que trafegavam em alta velocidade pelo local. Comentou que é neste sentido que o mesmo fala 

que algumas coisas são ditas inveridicamente, pois, a prefeita não construiu a rotatória para satisfazer o ego 

da mesma. Disse que devem deixar a prefeita trabalhar, pois, os quatro anos anteriores a mesma foi 

derrotada na política, e não houve intervenção do partido da prefeita nos quatro anos de mandato do ex-

prefeito Altair Prado, tendo o ex-prefeito trabalhado normalmente da maneira que achou correta e o que o 

vereador Evair vê e ninguém mais enxerga é que existe uma grande simplicidade na atual prefeita, visto que 

a mesma não vê maldade em nada. Lembrou que nem a atual prefeita e nem ele serão candidatos nas 

próximas eleições e não entende o motivo de ficarem denegrindo. Disse que a prefeita construiu rotatória e 

quebra mola, e que na época do Sr. Altair foi construído quebra mola na saída para a mineração e nem por 

isso quando a mesma assumiu este mandato solicitou a retirada do referido quebra mola. Se o ex-prefeito fez 

foi porque achou que era necessário, que devem pensar que as vezes uma ou duas pessoas não gostam, mas 

têm várias que são favoráveise traz benefícios, e por isso, devem respeitar. O vereador Evair disse se 

considerar uma pessoa simples, que não tem o costume de falar dos outros e nem debochar das pessoas. 

Sobre a ilegalidade da rádio prefere não entrar neste mérito porque infelizmente ela é mesmo ilegal e por 

isso, solicita ao Sr. Vandeir que na medida do possível analise o que for necessário visando legaliza-la, pois, o 

fato é que pessoas da própria família do Sr. Vandeir procuraram a prefeita desde o início do mandato, e 

pediram a mesma queo denunciasse. Tendo o Sr. Vandeir solicitado os nomes de tais familiares. O vereador 

Evair jurou pela alma de seus netos que seu comentário é verídico, informando que não precisa mentir em 

plenário, que a Sra. Neli como prefeita se fizer a denúncia a rádio nunca mais será aberta, porém, ela tem 

coração bom. Relatou que o Sr. Vandeir deveria ter lhe procurado para esclarecerem a situação, e se foi feito 

contato, o vereador não viu. Ao final o vereador Evair solicitou que o Sr. Vandeir raciocinasse e observasse o 

poder que tem um prefeitoe um vereador e se quisessem prejudicar o cidadão fariam a denúncia. Mas, isso 

não é da índole da prefeita e quando fez alguns comentários foi porque estava magoado com alguns dizeres, 

mas, tudo se resolve, e o único problema sem solução é a morte. Após o vereador Amaral solicitou a retirada 
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do requerimento para a ANATEL, se desculpou com o Sr. Vandeir, informando ter ficado muito nervoso e 

gostaria de solicitar ao cidadão que deixasse de lados algumas questões visando evitar problemas. 

Respondido pelo cidadão que as notícias chegaram de forma destorcida aos vereadores. No uso da palavra o 

vereador Fernando disse que quando trouxe ao plenário, assuntos relacionados á rádio, estes surgiram 

justamente por causa de ataques nas redes sociais, e que ficou sabendo por uma determinada mulher que se 

diz amiga do Sr. Vandeir, mas, na verdade salvou o link da postagem e mostrou ao referido vereador, que 

possui uma página, mas não a usa há mais de três anos. Questionou ao cidadão se o mesmo recebeu alguma 

forma de ataque através de sua página. Disse não ter entendido colocação do Sr. Vandeir de que comentários 

vindos deste vereador o cidadão não ficaria surpreso, questionou ao cidadão por quantas vezes o mesmo foi 

ajudado pelo vereador, e disse que Deus é testemunha da referida ajuda. Relatou saber que quando a EPTV 

sai do ar, o canal que a substitui é o do pastor Valdomiro, pois, o aparelho é da OI TV, existe nobreak que não 

está segurando a carga e isso acontece quando ocorre pique de energia, mas, quando soube da substituição 

dos canais estava em Passos e foi informado pelo colega Jurubel, tendo sido informado que ao chegar em 

Fortaleza voltaria novamente para o ar o canal da EPTV. Relatou fazer o trabalho voluntário quando tem 

tempo livre dentro de sua carga horária, que não tem intenção de prejudicar o Sr. Vandeir e que pode provar 

isso, porque está na gravação e consta também em ata. Disse que contra atacou o cidadão e que não quer 

prejudicar o mesmo.Comentou que mesmo tendo dito na reunião anterior que pararia de falar do assunto, os 

comentários maldosos ainda continuaram, e com isso o Sr. Vandeir está se prejudicando, que não tem 

intenção de fechar a rádio líder porque é o ganha pão do Sr. Vandeir. Relatou que a partir de agora se o canal 

sair do ar não irá mais ajudar o município, e o problema será resolvido só após a prefeitura contratar um 

técnico. Solicitou ao Sr. Vandeir que o veja como amigo, que não será mais candidato e que não tem inimigos. 

Comentou que várias pessoas verificaram que os comentários do cidadão não tinham fundamentos, que 

foram comentários maldosos, que tem caráter assim como o cidadão, por isso gostaria de pedir ao Sr. 

Vandeir que não usasse de redes sociais para atacar o vereador, pois, isso leva ao Ministério Público. Sobre a 

difusora FM, o vereador Fernando disse ter provas de que ajudou muito a rádio, tanto que nesta Casa existe 

projeto de lei de sua autoria desde o mandato passado que reconhece a referida rádio como sendo de 

utilidade pública do município. Quanto a fala do Sr. Vandeir de que o vereador Fernando anda com uma 

bíblia embaixo do braço, referido vereador disse ter sua crença que vive num país de livre arbítrio, que o 

cidadão pode até não ver o vereador como uma pessoa do bem. Que não prejudicou o Sr. Vandeir quando o 

mesmo foi exonerado da prefeitura, que inclusive conversou com prefeita para saber como seria o contrato 

do mesmo, não sendo possível renová-lo devido a situação do município. Finalizou dizendo que não tem 

mágoa do cidadão e pediu que o deixe quieto. Que o Sr. Vandeir poderá ficar tranquilo porque não falará 

mais em plenário sobre o assunto desde que não haja ataques em redes sociais. Que sua intenção ao mexer 

nos aparelhos era de ajudar a população, mas a partir de agora a população não terá mais a ajuda do 
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vereador que inclusive já falou com a prefeita e entregou as chaves do local.Após o vereador Gabriel Queiroz 

comentou que como foi citado exemplos de duas cidades pelo cidadão Romilson, talvez Fortaleza possa ser 

também um exemplo, desde que seja feito um trabalho perfeito conforme dito pelo Presidente. Parabenizou 

as Sras. Silvia e Monica pelo trabalho. Quanto ao Sr. Vandeir disse ser fã de seu programa e torce para que dê 

tudo certo. Novamente usou da tribuna o cidadão Vandeir, o qual disse estar magoado porque perdeu um 

amigo. Enfatizou que quis se explicar ao vereador Amaral e quem foi atacado foi o próprio cidadão, que 

quando o vereador disse sobre o cidadão mexer com menor de idade, esclareceu ser casado, e que encerrou 

o assunto quando observou que o comentário foi feitopela filha do vereador.Questionou ao vereador 

Fernando qual éo Deus do mesmo, uma vez ter dito na reunião anterior que Deus o iluminou para que falasse 

sobre o assunto em Plenário. Relatou ter ouvido diversos boatos de que o vereador Fernando não gostava do 

mesmo, porém, não sabe por que, talvez seja por sua capacidade e competência de lutar pela vida, coisa que 

possivelmente o vereador não tenha. Disse entender a raiva do vereador Evaire que é seu amigo, assim 

como, do vereador Amaral, o qual demonstrou satisfação quando soube que a prefeita daria o serviço 

novamente ao cidadão, já o vereador Fernando bateu na mesa e disse a prefeita que se a mesma oferecesse o 

serviço ao Sr. Vandeir, não seria sua amiga. Que não fazia questão de estar presente nesta reunião. O 

vereador Evair não ter ouvido nada disso no dia da reunião. Enfatizado pelo cidadão Vandeir, que quem tem 

amigos, tem olhos e ouvidos em vários lugares e no dia estava presente um amigo seu. Informou ao 

Presidente que se deixar a rádio líder, terá emprego garantido na rádio vida e rádio difusora, que para calar 

sua voz só se lhe matarem. Com relação a gravação, o vereador Fernando disse que realmente comentou que 

pediu ajuda de Deus para a forma correta de levar o assunto, e ainda falou que no momento do nervo se o 

vereador procurasse o cidadão não saberia como seria recebido. Disse que irá ouvir a gravação, se desculpou 

com o Sr. Vandeir e informou não ter raiva do mesmo, lembrando que o Deus que o cidadão serve com 

certeza é o mesmo do vereador.O Presidente convoca para a primeira reunião ordinária do mês de 

dezembro, a realizar-se no dia 07 às 19:00 horas. Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para constar 

foi lavrada a presente ata que depois de verificada e aprovada será assinada pelos vereadores presentes.   


