
ATA DA OCTOGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 02 DE SETEMBRO DE 2019. 

Presidência do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues.  

Às dezenove horas, 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: LEITURAS DOS SEGUINTES PROJETOS DE LEIS: Nº 23 que 
"Dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual do Município de Fortaleza de Minas para o período 
financeiro de 2020 a 2021"; Nº24 que " Estima a receita e fixa a despesa para o município de Fortaleza 
de Minas para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências" Nº 25 que " Dispõe sobre a 
instalação e funcionamento de circos itinerantes e a promoção da família circense no Município de 
Fortaleza de Minas e dá outras providências"; Nº 26 que " Dispõe sobre as normas do programa de 
Incentivo Tributário aos proprietários de bens tombados e/ou inventariados pelo Município de Fortaleza 
de Minas-MG". CONVITES: 1 - Encontro técnico do TCE/MG, nos dias 12 e 13/09 em Alfenas ; 2 - 
Plenária Final do Parlamento Jovem no dia 20/09 às 10:00 horas em Belo Horizonte. COMUNICADOS: 
1 - Se encontram na Câmara os balancetes da prefeitura dos meses de maio, junho e julho de 2019; 2 - 
Estão expostos no mural de avisos da Câmara novos decretos e portarias do executivo; 3 - Estão 
soabre as mesas cópias de respostas de ofícios e requerimentos; 4 - Que a Câmara Municipal estará 
emprestada no dia 05/09/19 (quinta-feira) aos ex-funcionários da Votorantim Metais que ingressaram 
ação trabalhista.  Instalado o GRANDE EXPEDIENTE, O PRESIDENTE reiterou requerimento à 
Nascentes das Gerais o qual solicita a realização de limpeza adequada de manilha, bem como a 
implantação de mais (2) duas ou (3) três manilhas na estrada que dá acesso ao Clube Água Azul, 
e ao Bairro Rural Chapadão, saindo da Rodovia-MG 050, município de Fortaleza de Minas, mais 
especificamente próximo ao local conhecido como "Bar do Zé da Bitaca". Justificando que  
naquele trecho, em razão da existência de apenas uma manilha para escoamento de enxurradas, o 
local é demasiadamente estreito, prejudicando o fluxo normal da estrada, e com a instalação de mais 
manilhas, possibilitará a ampliação/alargamento do referido trecho daquela estrada, trazendo grandes 
benefícios aos usuários e diminuindo os riscos de acidentes. Reiterou também requerimento ao 
executivo o qual requer sejam feitos os esforços necessários visando encaminhar ao Bairro 
Chapadão pelo menos vinte tambores de lixo a serem distribuídos em diversos pontos do Bairro, 
solicitando sejam encaminhados os referidos tambores aos demais bairros rurais que 
necessitem dos mesmos. Justificou que os tambores que haviam nos referidos pontos se deterioram, 
foram retirados e os moradores estão sem recipiente específico para depositar o lixo até a ida do 
caminhão de coleta, e sugeriu caso haja legalidade, o uso de tambores de lata, tendo em vista, 
informações de que em alguns curtumes estão sendo vendidos tais tambores, e caso haja 
possibilidade e legalidade, que os mesmos sejam adquiridos, visando atender os bairros rurais 
do município, desta forma o lixo não permanecerá exposto, e também não haverá riscos de ser 
ingerido pelo gado, o que poderá causar transtornos aos produtores. Em seguida fez ofício ao 
executivo e ao chefe do setor de máquinas agradecendo pelo cascalhamento realizado em 
trecho da estrada principal do Bairro Chapadão, mais, precisamente descendo para os Córregos, 
tendo atendido solicitação do cidadão conhecido como Juninho. Agradece também por ter feito 
serviço de cascalhamento em outros pontos da referida estrada onde trafegam veículos 
escolares, tendo ressaltado que o serviço ficou de ótima qualidade.  Continuando oficializou 
novamente o chefe do setor de máquinas agradecendo por atender solicitação e realizar a 
limpeza de mata burro próximo da propriedade do Sr. Acácio, bem como, do Sr. conhecido como 
Antonio Rosquinha. Participa deste ofício o vereador Marcio Andrade. Em seguida o vereador 
EVAIR MESSIAS PEREIRA, relatou que há muitos anos o destacamento da Polícia Militar de Fortaleza 
de Minas, sempre pertenceu ao 12º Batalhão de Passos-MG, facilitando sempre os trabalhos no que se 
refere ao deslocamento, tendo em vista, o município de Passos -MG ser mais próximo de Fortaleza. No 



entanto, recentemente, apesar de não haver informações de onde veio a ordem, a cidade de Fortaleza 
de Minas, tanto no âmbito da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, passou a pertencer a cidade de São 
Sebastião do Paraíso, o que trará grandes transtornos, uma vez que até as vistorias de veículos serão 
realizadas na referida cidade. Tendo o vereador enfatizado que esta mudança irá aumentar custos, 
tanto para o município, quanto para os cidadãos que terão que se deslocar com seus veículos até São 
Sebastião do Paraíso para fazer vistorias. Lembrando que terão que passar pelo pedágio, trafegar o 
dobro da quilometragem e  enfrentar trecho sem asfalto para chegar ao destino. Após acordo foram 
feitos ofícios do Plenário aos deputados estaduais e federais eleitos no município visando a 
diminuição de custos e facilitar os trabalhos para a população fortalezense, solicitando sejam 
feitos os esforços no sentido de reverter a situação, e fazer com que o destacamento da Polícia 
Militar e da Polícia Civil do município de Fortaleza de Minas, volte a pertencer ao 12º Batalhão de 
Passos-MG. Salientando que com o município de Fortaleza de Minas-MG, pertencendo a São 
Sebastião do Paraíso-MG, em caso de atendimento de ocorrência da Polícia Militar, a cidade de 
Fortaleza permanecerá desguarnecida enquanto o indivíduo é transportado até a delegacia, 
podendo trazer vários transtornos à população que ficará sem nenhuma segurança. Dito pelo 
vereador Evair Pereira que Jacuí sempre pertenceu a São Sebastião do Paraíso por ser mais próximo, 
mas, Fortaleza de Minas nunca saiu desta região de Passos. Ressaltou que em relação ao cartório 
eleitoral Fortaleza já foi transferida para Pratápolis e ficou bem mais difícil, ressaltando que para ir a 
São Sebastião do Paraíso gasta-se o dobro da quilometragem sem contar que passam por estrada de 
terra. Após o vereador Evair comentou que com as reduções de carga horária que foram feitas em 
alguns setores da prefeitura, é sabido por todos que quando há redução existe a necessidade de mais 
funcionários, e uma situação preocupante que este vereador gostaria que a secretaria de saúde e o 
prefeito e sua assessoria jurídica atentasse é o número de servidores que irão ficar de plantão 
principalmente no período noturno na Policlínica, pois, com esta diminuição irá faltar funcionários, talvez 
não falte, mas irá diminuir e terão que espalhar funcionários visto que a redução da carga é grande. 
Comentou que esta preocupação se dá porque há alguns dias durante o dia houve uma emergência 
envolvendo um veículo da prefeitura num incidente com funcionários da prefeitura, sendo necessário 
buscar servidores do PSF porque sabe-se que numa emergência de um hospital, deve haver entre três 
e quatro enfermeiros, então, durante o dia é tranquilo, pois, qualquer problema é feito contato no PSF e 
os profissionais descem para a policlínica, mas, para o período noturno devem ter esta preocupação cm 
a redução de carga horária porque permanecerão no hospital apenas duas enfermeiras e caso seja 
necessário acompanhar um paciente ficará somente uma profissional na policlínica, então, devem se 
atentar. Frisou que isso deveria ter sido pensado bem antes de fazer a redução de 12x60, porque no 
entendimento deste vereador este horário não existe porque não é previsto em nenhuma lei,mas, 
passou pela Câmara, acredita que o prefeito deve ter feito levantamento. Finalizou relatando que este 
comentário se deu a título de orientação para que o prefeito não deixe o hospital no período noturno 
com poucos funcionários, que ele procure seus meios pois, quando encaminhou projeto para a Câmara 
já deveria ter em mente alguma estratégia. Disse que o serviço não pode perder qualidade, pois, se isso 
acontecer o povo é quem vai pagar por isso, e numa emergência se não tiver funcionário disponível, 
podem esperar porque irá sobrar para a administração pública e se for preciso que contrate mais 
pessoas mas que não deixe a policlínica sem atendimento principalmente no período noturno. Em 
seguida verificou junto aos servidores da Câmara se foi encaminhado pelo executivo projeto de lei 
relativo a diminuição da carga horária dos servidores do pátio. Respondido que não, o vereador fez 
requerimento ao executivo para seja encaminhado a esta Casa, Projeto de Lei referente a 
redução da jornada de trabalho dos servidores do pátio municipal, os quais, também devem ter 
direito de trabalhar conforme os servidores dos demais setores em que ocorreu tal mudança, 
tendo em vista, que para encaminhar os projetos de leis já aprovados, os quais alteram a jornada 
de trablho, instituem regime especial de trabalho de alguns setores da prefeitura, deve ter havido 
planejamento para que esta mudança ocorresse também no pátio municipal.  Salientou que 
enquanto este projeto não for encaminhado irá fazer requerimento neste sentido, para que não caia no 
esquecimento do Sr. prefeito pois, o pessoal do pátio também faz jus ao mesmo direito dos demais 
servidores que já tiveram a diminuição. Comentou que o prefeito conta com o procurador jurídico e que 
provavelmente quando iniciaram as mudanças foi feito planejamento o qual deve estar englobando 
todos os servidores. Que este projeto venha para a Câmara o mais rápido possível para dar o mesmo 



direito aos servidores do pátio. Em seguida fez requerimento ao chefe do setor de transportes 
requerendo sejam encaminhadas cópias dos documentos que comprovem todas as 
manutenções periódicas realizadas nos veículos pesados do município, novos e semi-novos, no 
período correspondente aos últimos dois anos, visto, informações de que um microônibus da 
prefeitura deveria ter passado por manutenção quando o mesmo estava com 10.000 KM (dez mil 
quilômetros), mas, tal veículo encontra-se com 32.000 KM (trinta e dois mil quilômetros) e a 
referida revisão não foi realizada. Tendo solicitado atenção especial para esta questão, pois, 
caso ocorra problemas com o motor deste veículo, a referida peça tem alto custo. Disse acreditar 
que a situação financeira do município está boa então que se atente para a questão. Falou sobre 
caminhão recebido através do PAC II, o qual a qualquer momento irá deixar o município na mão e com 
problema grave, por falta de manutenção. Relatou que obteve informações de que estão usando água 
no radiador o que não é correto, pois, existe produtor próprio para ser usado no radiador. Disse que 
este produto não é barato mas é necessário porque a máquina trabalha forçada, porém, estão 
colocando água no radiador. Falou que o município já perdeu uma máquina num incidente ocorrido e 
não dá para imaginar ficarem também sem a máquina pá carregadeira e sem o caminhão, por isso, 
solicita informação de todo procedimento que foi feito em relação as revisões dos veículos pesados. 
Sobre o projeto de lei nº 22  referente ao ConCafé, disse não saber se o mesmo será apreciado nesta 
reunião, mas, estende que o município está cansado em ralação a consórcios. Se lembrou sobre 
consórcio de resíduos sólidos já feito e pelo que há informação o município não teve nenhum benefício 
apenas pagou e com certeza está pagando para a manutenção do mesmo. Falou que o ConCafé vem 
no mesmo sentido, pois, estão pedindo para liberar seis mil reais simplesmente para a manutenção do 
consórcio. Disse que neste projeto em momento algum fala em benefício, somente na mensagem do 
prefeito. Relatou que em sua opinião o  município tem que investir em coisas que dão retorno, porque o 
consórcio do ConCafé é de Nova Resende, é uma promessa política do Sr. Emidinho Madeira o qual foi 
criado pelo mesmo e precisa ser mantido naquela cidade, mas, para isso é necessário que o município 
mandem dinheiro e é o que o prefeito municipal está fazendo. Relatou que queria na verdade que ao 
invés do Sr. Emidinho Madeira tirasse dinheiro do município que o mesmo mandasse mais recursos, 
porque retirar fica meio esquisito porque para manter um projeto político do deputado em Nova 
Resende, Fortaleza terá que enviar seis mil reais. Sugeriu ao prefeito que o mesmo investisse este valor 
de seis mil reais em óleo diesel para que no período chuvoso os tratores pudessem fazer aração para 
os pequenos produtores que não são associados ao sindicato rural, o qual conta com mais de cem 
associados que estão sendo muito bem atendidos, pois, o Sr. Aguinaldo é um presidente muito 
competente e com dois tratores está atendendo o pessoal de maneira satisfatória, mas, existem 
produtores que pela quantidade de terra que possuem não tem condições de pagar para se associar ao 
sindicato, e por isso, estão ficando sem atendimento da prefeitura. Salientou que todos sabem que 
quando o município recebe um trator o mesmo vem através do Ministério da Agricultura o qual entende 
que o maquinário é para atender todos os produtores do pequeno ao grande. Ao final fez requerimento 
ao executivo requerendo que ao invés de o município se filiar ao consórcio ConCafé e enviar à 
Nova Resende o valor de seis mil reais, que o executivo usasse este valor para adquirir óleo 
diesel visando atender ao produtores rurais do município com horas de aração. Continuando o 
vereador Evair fez requerimento ao executivo requerendo seja encaminhada à Câmara relação de 
todos os bens tombados no município de Fortaleza de Minas, tendo em vista, análise e 
apreciação mais profunda do projeto de lei encaminhado à esta Casa de Leis.  Ato continuo 
requereu do executivo seja encaminhada relação de famílias circenses existentes no município 
de Fortaleza de Minas, tendo em vista, análise e apreciação do projeto de lei encaminhado à esta 
Casa de Leis neste sentido. O vereador Evair Pereira agradeceu ao Presidente pelo tempo de fala 
relatando que o vereador Danilo parecia estar preocupado com tempo. Respondido pelo vereador 
Danilo que apenas estava respondendo questionamento sobre o tempo feito pelo vereador Reginaldo 
Marques e que horário é horário. Em resposta o vereador Evair disse que realmente horário é horário, 
mas, que o vereador Danilo deveria deixar isso a cargo do Presidente da Câmara que está nesta Casa 
justamente para gerir esta questão e posteriormente o vereador Danilo poderia sugerir ao Presidente, 
mas, no momento da fala do mesmo. No uso da palavra o VEREADOR MÁRCIO DOMINGUES 
ANDRADE, iniciou sua fala relatando a respeito de um problema que afeta diretamente a população, 
pois, os médicos da Policlínica Municipal tem entendimento, e este vereador não sabe dizer se foi feito 



ou não acordo com a diretora do departamento de saúde, ou se é vontade própria destes profissionais, 
mas, o fato é que os médicos atendem os pacientes somente em horários especificados nos períodos 
da manhã, tarde e noite, e para o vereador esta regra deveria acabar, pois, a Policlínica é pequena e 
não há público alvo que sobrecarregue os médicos. Que fora dos horários estipulados para 
atendimentos, os médicos se mantém em descanso, exceto em casos de urgências e emergências. 
Tendo sido feito requerimento do vereador Marcio Andrade com participação dos vereadores 
Evair Pereira, Welington Santos e Gabriel Queiroz à diretora do departamento de saúde e ao 
executivo em REGIME DE URGÊNCIA requerendo seja modificado o método de atendimento 
destes profissionais. Requer também seja tomada atitude neste sentido, uma vez que o médico é 
pago para cumprir plantão de vinte e quatro horas e por isso, deve ficar vinte e quatro horas a 
disposição da população, pois, deixar de atender pacientes que chegam fora dos horários 
estipulados é desrespeitoso para com a população, e por isso, requer sejam tomadas 
providências para que os médicos possam prestar atendimentos durante as vinte e quatro horas 
que estiverem de plantão. Questionado pelo vereador Marcio Andrade que se o médico está sem 
afazeres na policlínica porque o mesmo não pode atender o cidadão que chegue fora dos horários 
estipulados. Tendo o vereador Evair Pereira dito que se os enfermeiros forem chamar os médicos os 
mesmos ficam bravos. O vereador Marcio concordou e disse que os funcionários tem medo de chamar 
os médicos porque tem medo dos mesmos acharem ruim, e que isso deve acabar porque é um 
desrespeito com a população. Enfatizando que os médicos estão recebendo por um plantão de vinte e 
quatro horas e não estão ganhando para atender duas horas na parte da manhã, duas horas a tarde e 
duas a noite. Tendo ressaltado que o público da cidade é pequeno e não existe nenhuma dificuldade 
para os profissionais. Em seguida o vereador Marcio Andrade disse que há alguns dias conversou com 
servidor público em relação aos projetos de leis que são encaminhados à Câmara, visto que a primeira 
coisa que o prefeito diz é que a prefeitura está em situação difícil, que está sem dinheiro, porém este 
vereador não está vendo dificuldade nesta administração porque o prefeito tem optado em trazer 
cascalho da Empresa Morro Azul e armazenar num pátio ao invés de já encaminhar o material 
diretamente para a estrada onde há necessidade, e com isso está tendo um retrabalho, pois está sendo 
utilizada máquina e caminhão para trazer para Fortaleza e posteriormente pegar este cascalho e levar 
para as estradas rurais que necessitem. O vereador disse que sabem dos pontos mais críticos, que o 
executivo encaminhou resposta de requerimento relacionado as estradas rurais informando que estão 
sendo feitas as manutenções das estradas onde acham que precisa. Pediu perdão pelas palavras, disse 
gostar muito do chefe do setor de máquinas, mas, entende que deve levar o prefeito e o Sr. Ronaldo 
para dar uma volta no município e mostrar aos mesmos os pontos que tem problema, porque muitos 
destes não estão tendo manutenção e nem está sendo colocado cascalho, mas, no ofício informam que 
os pontos que precisam estão sendo cascalhados, mas, este vereador não concorda porque sabe de 
vários lugares que precisa e não estão colocando o material. Tendo o vereador Marcio feito 
requerimento ao executivo, tendo em vista, reduzir gastos, bem como, por já terem informações 
dos locais que necessitam ser colocado cascalho, requerendo que parem de estocar o mesmo, e 
sejam feitos os esforços necessários no sentido de buscar este material na Empresa Morro Azul 
e depositar diretamente nos locais onde será usado.  Em relação aos dois projetos de leis que estão 
em trâmite, disse entender que o do ConCafé á para satisfazer o ego do Deputado Emidinho Madeira, e 
por isso, concorda com o colega Evair Pereira. Salientou também que concorda que possa trazer algum 
benefício para a população futuramente, porque começaram há pouco tempo com as lavouras de café, 
mas, atualmente o produtor não vai utilizar tanto o ConCafé apesar de entender que é importante, mas, 
não para 2019 e sim para os próximos visto que as lavouras já estarão maiores, porém, não é contra. 
Disse que respeita a opinião do vereador Evair e entende que esta não é a hora poderiam ter deixado 
para o futuro, tendo questionado ao Presidente se o mesmo concordava. Em resposta o Presidente 
disse que para o futuro será bom. Dito pelo vereador Marcio que para o futuro sim, mas, agora 
desnecessário porque não há ninguém, principalmente os produtores que receberam mudas há pouco 
tempo os quais ainda não estão produzindo. Após o vereador Marcio Andrade disse que há alguns dias 
disse ter recebido ligação, que falou que os vereadores haviam recebido projeto da questão da 
mudança do horário administrativo na segunda-feira, mas, certo cidadão falou ao mesmo que o projeto 
foi recebido na quinta-feira, por isso, gostaria de deixar claro para todos que ouvem e que assistem 
pelas redes sociais que este vereador considera todas as informações que são recebidas pelo 



whatsapp bem vindas e vão antecipar a análise dos vereadores, mas, não considera como matéria 
recebida porque a mesma não foi passada em Plenário. Que somente considera a matéria recebida 
quando a mesma é lida em Plenário e é repassada às comissões, e que postar a matéria no whatsapp é 
somente para dar um conhecimento que a mesma já foi protocolada na Casa. Então, quando este 
vereador disse para a pessoa que os vereadores receberam a matéria na segunda - feira foi porque a 
mesma foi repassada para as comissões neste dia. Relatou que gostaria de deixar este assunto claro 
que quiseram lhe criticar e questionar o porque os vereadores não tinham liberado o projeto, visto que 
havia vereador que já tinha lido o mesmo e estava pronto para votar, mas, que o vereador Marcio não 
quis olhar, porém, não quis porque recebeu o projeto em mãos na segunda-feira e pediu para analisar o 
mesmo. Ao final disse que gostaria de dar conhecimento para a população que projeto recebido pelo 
whatsapp é somente a título de conhecimento e recebido oficialmente é quando o mesmo é repassado 
para as comissões e isso consta no Regimento Interno da Casa e na Lei Orgânica do Município. Após 
solicitou ao Presidente que solicitasse junto ao prefeito, tendo em vista, o início do período das chuvas, 
que recolhesse os corrimãos que estão no pátio da Câmara, pois, já houve comprometimento de vir 
buscar, mas, até o momento não o fez, lembrando que logo se iniciam as chuvas e existe a questão da 
dengue. Que o executivo busque o material ou então que o descarte de vez. Em resposta o Presidente 
disse que irá falar com o prefeito para que faça a retirada. Dito pelo vereador Marcio que nem está 
pedindo resposta, mas, que o prefeito tem que dar um jeito porque a Câmara já fez a lei de devolução 
então que retire. Na sequência o vereador Marcio Andrade parabenizou todos os servidores e alunos 
tendo em vista a apresentação da semana da família ocorrida na Escola Municipal Professora Alzira 
Álvares. Disse que foi como pai, mas, acha muito triste os vereadores não serem convidados para as 
apresentações das escolas conforme ocorria antigamente em que participavam dos acontecimentos da 
cidade. Citou que o vereador Evair esteve presente mas como avô de aluno. Que pôde participar foi 
muito bonito e gostaria de parabenizar os servidores e alunos pelas apresentações que foram muito 
bonitas, parabenizando também as famílias que puderam participar. Lamentou a forma que foi feita, 
disse que com todo respeito que se deve ter aos alunos, pois, quando vai ser feita apresentação a 
pessoa deve sair das costas de quem está se apresentando e ir para a frente para assistir o que será 
apresentado, que isso é uma questão de respeito à população porque ficar nas costas dos alunos que 
estão se apresentando fica muito feio e isso aconteceu e para uma pessoa que é a maior autoridade do 
município isso é muito feio, é uma falta de respeito com os alunos que estavam no local. O vereador 
disse entender que o prefeito deveria respeitar mais na hora da apresentação porque da forma que o 
mesmo ficou ele não viu a apresentação, tendo o vereador achado muito feio e dito que está 
comentando porque o prefeito deveria melhorar esta questão. Tendo o vereador dito que não está 
preocupado consigo mesmo e sim com o prefeito por se tratar de uma forma de respeito do mesmo 
para com a população. Com a palavra o vereador Evair disse que esta questão foi observada por várias 
pessoas que estavam no evento. O vereador Marcio concordou e disse que todos que estavam 
próximos do mesmo comentaram sobre o fato, relatando terem achado horroroso. Em seguida o 
vereador Marcio Andrade fez requerimento com participação do vereador Evair Pereira ao 
executivo requerendo seja dada manutenção completa na quadra de esportes da Escola 
Municipal Professora Alzira Álvares, pois, a tela está solta e os banheiros não estão 
funcionando. Justificando que a solicitação se dá por trazer mais segurança aos alunos que 
utilizam a referida quadra. Após falou sobre o evento evangelizador "Desperta" ocorrido no fim de 
semana onde estavam envolvidos o pastor Gilmar da Igreja Assembleia de Deus Visão Mundial e o 
pastor Leonildo da Igreja Presbiteriana. Enfatizou que a iniciativa partiu do pastor Leonildo e fez ofício 
com a participação do Presidente e dos vereadores Evair Pereira, Helio Justino, Denilson 
Nascimento, Reginaldo Marques e Danilo Oliveira aos referidos pastores parabenizando pelo 
excelente trabalho de evangelização através do evento "Desperta" realizado há poucos dias no 
município. Estendendo os cumprimentos a todos colaboradores diretos e indiretos que apoiaram 
o referido evento, o qual é de grande importância para a comunidade fortalezense, e teve caráter 
missionário e de evangelizar. Informou que a equipe do evento visitou as residências da cidade e 
também a zona rural oferecendo uma bíblica para cada pessoa, falaram da palavra, convidaram para 
participar de apresentação na praça central e além disso havia uma moça vestida de boneca que falou 
da história de Jesus para as crianças. Elogiou o conhecimento e a moral desta cidadã que conseguiu 
prender a atenção das crianças ao contar a história, exemplificando muito bem. Comentou que este é 



um modo de pensar na bíblia, que não discute religião, é católico, mas, achou impressionante a forma 
que o evento foi feito principalmente nesta questão das crianças, inclusive seus filhos gostaram muito, 
atraiu a atenção e foi muito importante. Disse que religião não se discute, que o amor em Deus, a fé e a 
crença são independentes e quem leva isso às pessoas e tenta resgatar as pessoas de situações 
controvérsias merecem os aplausos e agradecimentos. Em relação ao prefeito em que este vereador 
falou sobre a apresentação o mesmo gostaria de deixar claro que não é uma crítica, apenas gostaria de 
alertar porque da forma como foi feito ficou muito feio, todos falaram e o prefeito sendo a maior 
autoridade, fica chato. No uso da palavra o Presidente informou que também teve o prazer de receber 
os representantes do evento "desperta" em sua casa e observou o grande carinho, independente de 
religião, pois, Deus é um só, tendo parabenizado os mesmos, e enfatizado o grande conhecimento dos 
cidadãos que usam da palavra para tocar as pessoas. Ressaltou ter ficado muito feliz e disse que 
deseja que voltem quando sua família estiver completa. Antes de encerrar o vereador Marcio Andrade 
com participação do vereador Evair Pereira fez ofício ao diretor do departamento de educação 
parabenizando pelo excelente trabalho desenvolvido com alunos nas apresentações ocorridas 
em razão da semana da família, evento este realizado há poucos dias no município, estendendo 
os cumprimentos a todos os alunos, servidores e colaboradores diretos e indiretos que 
apoiaram esta realização. Em seguida falou o VEREADOR DENILSON AUGUSTO NASCIMENTO 
dizendo que solicitou fazer parte do ofício do colega Marcio por ter achado louvável dos pastores 
Leonildo e Gilmar, pois, onde se leva a palavra de Deus, ensinamento bíblico é sempre bem vindo 
independente de qualquer igreja e qualquer religião, e o importante é estar falando do Criador. 
Comentou que teve o prazer de receber visita das meninas que estavam andando pela cidade, foi 
presenteado com uma bíblia, tendo ficado muito satisfeito. Disse que não pôde participar do evento 
mas, falou com algumas pessoas que participaram tendo sido informado que foi um sucesso. Sugeriu 
que os pastores e até a igreja católica faça mais eventos desta forma, pois, é um meio de unir a 
comunidade e por isso, gostaria de parabenizá-los. Quanto a fala do vereador Evair sobre a mudança 
do comando da polícia militar, o vereador Denilson disse ser lamentável, e os vereadores juntamente do 
prefeito precisam unir forças para deixar o destacamento da polícia militar e civil em Passos, porque é 
certeza que com a mudança para São Sebastião do Paraíso irá causar transtornos principalmente na 
questão de transferência de documentos de veículos, uma vez que as vistorias eram feitas em Fortaleza 
e quando o veículo possuía placa de outro Estado, daí era levado em Passos, o que era fácil, prático e 
rápido, mas, em Paraíso será uma tremenda dificuldade e por isso entende que devem unir forças 
visando reverter isso. Pediu a palavra o vereador Evair para relatar que quando a viatura tiver que 
conduzir alguém para São Sebastião do Paraíso, a cidade irá ficar totalmente desguarnecida, visto que 
irá demorar o dobro do tempo. Lembrando que para Passos era rápido devido a proximidade com 
Fortaleza, mas, com a mudança irá trazer vários transtornos. Dito pelo vereador Denilson que sem 
contar que terão que trafegar por trecho de terra. Tendo o vereador Denilson Nascimento feito 
requerimento com participação do vereador Evair Pereira ao executivo requerendo apoio no 
sentido de reverter a situação para que o comando responsável pela polícia militar e civil de 
Fortaleza volte a ser de Passos-MG. Após o vereador Denilson disse não saber de que forma a 
administração está fazendo a retirada de entulho da cidade, pois, tem observado que existe alguns 
pontos que o entulho tem ficado muitos dias nas ruas. Fez requerimento ao executivo requerendo a 
criação de cronograma de retirada de entulho das ruas da cidade, tendo sugerido fosse feita a 
retirada ao menos uma vez por semana. Participa deste requerimento o vereador Danilo Oliveira. 
O vereador Denilson disse que esta situação está difícil, porque inclusive na saída para o pesqueiro do 
mamão faz dias que está na rua uma quantidade de entulho, numa esquina atrapalhando pedestres e 
veículos, então que o prefeito converse com o responsável visando agilizar este processo, apesar de 
saber que o caminhão caçamba que retirava entulho não está funcionando, mas, que a prefeitura faça a 
retirada deste entulho o  mais rápido porque tem demorado muito e acaba causando transtornos. Em 
relação aos projetos que estão na Casa disse entender que as comissões irão liberar para votação. 
Sobre o projeto do ConCafé disse entender que para o futuro seria bom para o município, mas, por 
enquanto ainda estão plantando e o resultado virá daqui a alguns anos. Comentou que não é contra o 
projeto e se o prefeito acha que o município tem condições de bancar este valor para custear o 
consórcio e que irá trazer retorno e melhorias para os produtores, este vereador é de acordo. Em 
seguida fez requerimento com a participação do Presidente e dos vereadores Danilo Oliveira, 



Evair Pereira, Gabriel Queiroz, Marcio Andrade e Welington Santos ao executivo requerendo que 
a administração se organize visando atender aos pequenos produtores rurais do município, os 
quais não são associados do Sindicato Rural. Requer também, seja feita triagem em todo 
município, visando atender os cidadãos que realmente necessitem deste tipo de serviço, tendo 
em vista, a proximidade do período de plantio, e não sendo associado ao referido Sindicato, o 
cidadão que possui pequena propriedade ficará sem apoio, mas, com o trator da prefeitura é 
possível atender os poucos produtores que não estão filiados a entidade. Em relação aos projetos 
em pauta o vereador Denilson disse que irão ficar com as comissões que com certeza irão se reunir 
para discutir e posteriormente como é de praxe haverá audiência pública. Antes de passar a palavra 
para o vereador Reginaldo o Presidente questionou a possibilidade de os vereadores conversarem com 
o prefeito e juntos buscarem solução para a questão do comando da polícia voltar a ser de Passos, 
pois, pode ser que desta forma consigam mudar alguma coisa. Dito pelo vereador Evair que as vezes 
pelo fato de Fortaleza pertencer a comarca de Jacuí foi transferida juntamente com esta cidade para 
Paraíso, mas, pode ser que não tenham mostrado esta questão da distância e de repente os deputados 
mostrando o vereador acredita na possibilidade de voltar para Passos. Dito pelo Presidente que esta 
mudança irá trazer transtornos em vários setores, inclusive o risco de acidente por terem que trafegar 
em trecho de terra, além do tempo de deslocamento gasto até São Sebastião do Paraíso que não é de 
menos de quarenta minutos, sem contar os gastos a mais que terão. Comentou que se tiver como fazer 
isso deveriam se unir com o prefeito para não deixar enraizar e que se esta ação tiver mesmo sido feita 
pelo deputado Antonio Carlos, o mesmo deveria analisar direito a situação. Que entende que as vezes o 
intuito do mesmo é o de ajudar, mas, para Fortaleza não ajudou e sim atrapalhou, pode ser que não 
tenha sido esta a intenção mas atrapalhou. Dito pelo vereador Marcio Andrade que não pode falar que 
foi a ação do deputado que fez com que houvesse esta transferência, e devem entender primeiro os 
motivos que levaram a esta mudança. Continuando o vereador Denilson Nascimento disse ter visto 
entrevista do deputado Antonio Carlos nas redes sociais o qual relatou que Jacuí seria comandado por 
Passos onde o mesmo interviu para que fosse para São Sebastião do Paraíso para ficar mais fácil 
devido ao trecho de terra que tem entre Fortaleza e Jacuí, agora o que o vereador não sabe é o motivo 
de Fortaleza também ter sido transferida para Paraíso. Que na fala do deputado o mesmo falou de 
Jacuí e não houve assunto sobre Fortaleza, que gostaria de deixar bem claro para não ficar parecendo 
que é o deputado que está causando esta situação. Sugeriu ao vereador Marcio que tem bom contato 
com o deputado, faça contado com o mesmo para questionar esta situação e ver o que pode ser feito 
neste sentido. O vereador Marcio respondeu que faria o contato. Dito pelo vereador Evair que junto ao 
governador o mesmo acredita que conseguem reverter esta situação com tranquilidade. Após o 
vereador REGINALDO MARQUES, fez ofício a empresa Max Telecom representante da OI em 
Passos solicitando seja feita manutenção na fiação telefônica em toda área urbana da cidade de 
Fortaleza de Minas, para que sejam retirados diversos fios que estão soltos, caso os mesmos 
não estejam sendo utilizados. Ressaltando que esta situação tem causado poluição visual na 
cidade, e que vários destes fios estão com as pontas soltas, caídas no chão, tanto, que os 
próprios moradores os enrolaram, e tentaram mantê-los da melhor forma possível no poste. É 
importante informar também, que da maneira como estão, estes fios ajudam a dar sustentação 
ao vento aumentando o balanço dos postes, causando piques de energia na cidade. Participam 
deste ofício os vereadores Danilo Oliveira e Gabriel Queiroz. O vereador Reginaldo comentou que 
as vezes acontece de os visitantes chegarem na cidade e verificar estes fios soltos e entender que é 
falta de organização da administração, e não é. Em seguida com a participação do vereador Danilo 
Oliveira fez ofício à empresa Cisne solicitando resposta referente a reunião ocorrida há algum 
tempo entre os vereadores desta Casa e  o representante da empresa, a qual discutiu a possível 
mudança de horário do ônibus entre Fortaleza de Minas-MG a Passos-MG. Enfatizando que o 
ônibus que faz este transporte é identificado como "veículo circular", e por isso, entende-se que 
deveriam haver mais horários entre Passos-MG e Fortaleza de Minas-MG, com o objetivo de 
atender os diversos cidadãos fortalezenses que se deslocam diariamente até Passos para 
trabalhar devido a escassez de emprego após a paralisação parcial das atividades da Votorantim 
Metais, porém, até o momento não existe a disponibilidade de horários alternados. Ressaltando 
que e a falta de adequação dos referidos horários por parte da Empresa Cisne,tem trazido 
transtornos, pois, os fortalezenses são obrigados a buscar alternativas(caronas) para chegar ao 



seu local de trabalho no horário estipulado, bem como, para voltar à suas residências. E que 
conforme dito por Vossa Senhoria na reunião acima citada, não é permitido o tráfego de outro 
veículo (van) para transportar estes trabalhadores, então, supõe-se que se existe esta proibição, 
a Empresa Cisne, responsável pelo transporte entre as duas cidades, deve se organizar de forma 
melhorar as condições de transporte dos munícipes. Lembrando ainda, que atualmente há em 
torno de vinte pessoas que trabalham somente na Santa Casa de Passos, sem contar os demais 
cidadãos que atuam em outras áreas, e  conforme dito por Vossa Senhoria, seria realizada 
pesquisa de opinião com os usuários do transporte público, e caso houvesse demanda que 
atendesse o deslocamento do veículo, seria possível fazer a alteração de horários. Tendo 
firmado compromisso para o atendimento da comunidade fortalezense, e por isso, esta Casa de 
Leis, aguarda resposta da referida solicitação. Citou exemplo da cidade de Itaú de Minas em que o 
pessoal que trabalha na Santa Casa fretaram uma van a qual transporta os mesmos, mas, em Fortaleza 
não se sabe o motivo o responsável pela empresa Cisne disse que não pode contratar veículo para este 
transporte, então na opinião do vereador se isso não pode ocorrer então a empresa deve cumprir este 
horário porque segundo informações há diversas pessoas de Fortaleza que trabalham na santa casa. 
Solicitou retorno do representante da empresa para que os vereadores possam dar o retorno que 
ficaram de dar para a população. Na sequência o vereador Reginaldo Marques fez requerimento ao 
executivo requerendo seja verificado junto a chefe do setor de máquinas do município,  Sr. 
Ronaldo Horta Leão, quanto a realização de serviço na propriedade do Sr. Laercio Angelos dos 
Santos (Laercio do Sebastião Miguel), o qual foi solicitado a aproximadamente um ano e até o 
momento não foi realizado. É importante ressaltar que a época o referido chefe informou ao Sr. 
Laercio que o serviço logo seria realizado, mas, isso não aconteceu, e ainda, que o ideal seria a 
realização de tal serviço antes do período chuvoso que está próximo. Após requereu do 
executivo seja verificado junto a chefe do setor de máquinas do município,  Sr. Ronaldo Horta 
Leão, quanto ao envio de dois caminhões de terra ao cidadão José Alves de Assis, morador da 
Rua Jacuí, tendo em vista, que tal solicitação foi feita há algum tempo e até o momento o 
referido cidadão não foi atendido. Lembrando que inclusive já se esgotou o período de carência e por 
isso solicita que o prefeito verifique junto ao Sr. Ronaldo. Seguindo fez requerimento ao executivo 
requerendo sejam realizados os procedimentos legais, e seja verificado qual das instituições de 
Fortaleza de Minas que esteja regularizada e em funcionamento, para que possa repassar à 
mesma, os corrimãos retirados da Câmara e devolvidos a prefeitura, para que tal instituição 
possa reutilizá-los de forma proveitosa. Em relação a mudança do comando da polícia militar para 
São Sebastião do Paraíso o vereador Reginaldo comentou que muitas vezes pensam no deslocamento 
da guarnição,dos próprios moradores e devem lembrar que de agora para frente o apoio de reforço 
policial agora vem é de lá e o caso de fato sério que ocorra, igual aconteceu com a explosão do banco 
há um tempo, os policiais de Passos só não chegaram em Fortaleza rapidamente porque os bandidos 
jogaram miguelitos na pista que fizeram estourar os pneus das viaturas, por isso, devem pensar bem 
em relação a um deslocamento de Paraíso até Fortaleza. Comentou que sempre conversa com o 
vereador Evair e que entende que existe uma hierarquia, e por isso, o Batalhão de Passos não pode 
mandar reforços primeiro que o de Paraíso, se Fortaleza responde a esta segunda cidade. Esclarecido 
pelo vereador Evair que o apoio é solicitado onde é a unidade, no caso São Sebastião do Paraíso e se 
o caso for grave daí podem convocar Passos para dar apoio. Dito também que o contato via rádio em 
São Sebastião do Paraíso é péssimo, já com Passos é excelente, tendo o vereador Reginaldo relatado 
que esta situação irá dificultar bastante para os fortalezenses. Em relação ao ofício encaminhado aos 
pastores o vereador Reginaldo Marques disse que frequentou a igreja evangélica por algum tempo e 
parou de ir por motivos particulares, porque infelizmente não conseguiu deixar o vício do tabaco e por 
isso não se achava digno de estar no local e participar das celebrações então optou por parar de 
frequentar mas espera em Deus que se livre do vício para poder voltar a participar dos cultos visto que 
lá é só aprendizado e benção. Relatou que quando parou de ir à igreja uma pessoa questionou ao 
mesmo se ele não era crente, tendo respondido que sim porque todos tem que ser porque não existe 
igreja crente ou católica, visto que Jesus disse que seja crente ou homem de pouca fé, a pessoa deve 
ser crente em Deus então todo caminho que leve a Deus tem que ser respeitado, homenageado e 
prestigiado por todos. Após vereador GABRIEL LOURENÇO DE QUEIROZ relatou que os vereadores 
receberam quatro projetos de leis os quais serão avaliados. Em relação ao assunto da polícia militar 



disse ter ficado preocupado, que não está desfazendo do serviço de São Sebastião do Paraíso, mas, a 
questão é que Passos é mais perto e mais viável. Parabenizou o vereador Evair por trazer este assunto 
logo ao conhecimento dos vereadores e dos ouvintes fortalezenses. Disse que irão lutar para que o 
deputado possa reverter esta situação. Sobre o projeto do ConCafé disse que o município hoje tem um 
grande investimento na área do café, que as vezes não está produzindo hoje, mas futuramente precisa 
de uma estrutura, um atendimento bem feito para que os produtores tenham um bom resultado do 
investimento que foi feito e por isso é de acordo e libera o projeto. Em aparte o Presidente informou ao 
vereador Denilson que o requerimento de sua autoria solicitando apoio aos pequenos produtores rurais 
será muito importante inclusive para o Bairro Chapadão, pois, por ser mais distante não há filiação ao 
sindicato e há vários produtores que não tem condições e plantam no máximo dois sacos de milho e 
esta ajuda irá favorecer demais. Relatou que antigamente muita gente do bairro plantava porque tinha o 
apoio da prefeitura e se o prefeito atender o requerimento será muito válido inclusive para muitas 
pessoas do bairro, assim como de outros bairros rurais. Em aparte o vereador Helio questionou se não 
teria como os moradores do bairro chapadão se filiarem ao sindicato. Respondido pelo Presidente que a 
qualquer hora irá se reunir com o presidente do sindicato com o intuito de filiar mais moradores do 
bairro para reforçar o sindicato além de ser um bom benefício para as pessoas, mas, entende que está 
entrando o período de chuvas e que o principal da lavoura é a plantação a qual deve ser feita no 
momento certo e pode ser que os produtores se filiem mas não vai dar tempo de ser atendido ainda 
este ano. O vereador Helio disse que esteve no bairro fazendo um serviço dito pelo Presidente que este 
produtor está repassando aos moradores do bairro os benefícios de serem filiados. Dito pelo vereador 
Helio que se houver mais filiados ele trabalha mais dias no bairro e atente o povo de uma vez. No uso 
da palavra o vereador DANILO JUNIOR DE OLIVEIRA, relatou sobre audiência pública agendada pelo 
executivo no dia 20/08 às 18:00 horas, a qual não ocorreu, pois, contou somente com a presença do 
chefe da contabilidade da prefeitura, do procurador jurídico do município, também contou com a 
presença deste vereador representando a comunidade. Aproveitou a oportunidade para convidar todos 
para convidar a comunidade, sociedade civil organizada, os conselhos em funcionamento no município 
quando esta Casa promover a audiência pública relativa a LOA - Projeto de Lei nº 24 que tramita nesta 
Casa o qual é muito importante porque irá estabelecer os programas e metas que a administração 
pública tem para 2020 por isso é importante a participação da população na elaboração, deste 
planejamento para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Em relação ao evento 
"Desperta", disse que foi muito importante para a comunidade, que brevemente passou pelo evento, 
mas, soube que foram feitos exames médicos, distribuição de cachorro quente, então, foi um evento 
para a família sem contar o caráter missionário e de evangelizar. Parabenizou os organizadores pela 
promoção do evento para a comunidade que é levar a palavra de Deus. Deixou registrado que a igreja 
católica no período de 2014 a 2018 as santas missões populares que também tem caráter missionário. 
Comentou que todos os cristãos, crentes em Cristo tem o dever de evangelizar através da palavra e 
muito mais do que através da palavra, através das atitudes no dia a dia com o próximo, com as pessoas 
que nos cercam, no trabalho, na família, na comunidade, tem que ser com base no evangelho de Jesus 
Cristo: "Amai-vos uns aos outros como eu vos amei", não adianta a pessoa saber da palavra de Deus e 
ser um leitor da bíblia, mas, não colocar em prática, então em todos os momentos da nossa vida 
devemos pedir a misericórdia de Deus para que possamos verdadeiramente viver o Evangelho. 
Comentou que no evento também houve aconselhamento jurídico, enfim foi um dia de cidadania para 
nossa comunidade. Após propôs ofício a diretora da Escola Estadual Weslayne Correia Baquião 
agradecendo pela parceria firmada com as Igrejas Presbiteriana e Assembleia de Deus, tendo 
apoiado a realização do evento evangelizador "Desperta" ocorrido em 31/08/2019, evento este de 
grande importância para a comunidade fortalezense, que teve caráter missionário e de 
evangelizar. Esclareceu que a escola cedeu o espaço para que o evento acontecesse, lembrando que 
estas ações acontecem com parceria, com envolvimento da comunidade e por isso parabeniza todos 
que puderam participar. Em relação ao fato de alguns produtores não estarem filiados ao sindicato rural 
o vereador acredita que conforme dito pelo Presidente, existem vários produtores que sem este 
incentivo não irão conseguir produzir, porém, a agricultura familiar é a maior responsável pela geração 
de alimentos no país. É possível verificar que o agronegócio, cana de açúcar e plantio de soja tem 
volume financeiro grande, que a balança comercial do Brasil se deve muito pelo agronegócio, mas, a 
agricultura familiar é a grande responsável por colocar comida na mesa do povo e neste sentido é que 



pede junto ao executivo municipal e ao vice-prefeito para que possam fazer todos os esforços 
necessários para o atendimento do pequeno produtor rural que plantará alimentos para o país. Em 
relação ao ofício para a Empresa Cisne o vereador Danilo disse que tiveram a oportunidade de 
conversar com o representante da empresa o qual ficou de dar retorno, na ocasião o Sr.Januário 
colocou a dificuldade de conseguir demanda e disse que é uma empresa que visa lucro e que iria 
atender esta demanda. Que o Sr. Januário ficou de fazer uma pesquisa de opinião com os usuários do 
transporte e de acordo com esta pesquisa e verificando mais demanda fez o compromisso de verificar  
atendimento da comunidade o que é muito importante e necessário. Em relação ao projeto de lei nº 21 
disse que foi protocolado dia 15/08 e encontra-se com as comissões, tendo dito ser favorável a 
liberação do mesmo para votação. Sobre o projeto de lei nº 22 de 19/08 disse que de igual sorte em sua 
análise já está liberado para votação. Disse que na sua concepção é um projeto que vai permitir com 
que o município agregue valor a sua produção. Relatou que todos sabem que o município já foi 
minerador em que vários anos a principal atividade econômica era a mineração e nestes últimos anos 
foi possível ver que é necessário voltar as raízes do município, voltar a trabalhar o homem do campo e 
este vereador acredita que este é o caminha para Fortaleza. Que acredita que o projeto plantando o 
presente para colher no futuro é muito importante para a comunidade pois, irá gerar um bom valor 
agregado, gerando emprego, renda para a comunidade. Disse que a base deste projeto não é 
simplesmente doação de mudas, e sim para fomentar o setor agrícola do município para que possam 
voltar as origens.  Se lembrou de curto período em que trabalhou na lavoura de café o que não deu 
muito certo, mas, com este projeto a comunidade terá uma oportunidade de trabalho, gerando emprego 
e renda fomentando os pequenos produtores. Disse acreditar que este projeto está sendo um sucesso e 
irá se alavancar com a adesão do consórcio do ConCafé que possibilitará com que o município possa 
fomentar ainda mais a sua agricultura. Com relação aos projetos de leis nº 23, 24, 25 e 26/19, os 
mesmos permanecerão com as comissões até porque requer análise mais detalhada, lembrando que 
para o projeto de lei nº 24 há necessidade de audiência pública o que vai ser muito importante, tendo 
deixado o convite para participar da mesma. Em seguida o vereador HELIO JUSTINO DOS SANTOS,  
fez ofício ao chefe do setor de máquinas agradecendo pela manutenção/cascalhamento, 
realizado na estrada do Bairro Córregos, tendo em vista, o serviço ter ficado de ótima qualidade. 
Salientou que estava fazendo silo no local e uma kombi não teve condições de trafegar em determinado 
trecho tendo este vereador feito contato com o Sr. Ronaldo e solicitado o trabalho o qual foi feito e ficou 
muito bom. Sobre os projetos de leis o vereador informou ao Presidente que estava disponível para 
votação. Não havendo mais assuntos para o grande expediente, passou-se a ORDEM DO DIA COM A 
SEGUINTE PAUTA: Votação do Projeto de Lei nº 21 que "Institui o Regime Especial de Trabalho no 
Âmbito dos Setores Administrativos da Prefeitura e dá outras providências". Antes de votar o vereador 
Marcio Andrade pediu a palavra para relatar que há anos os funcionários trabalham desta forma, ou 
seja, a prefeitura funcionou trinta e cinco horas, daí o prefeito assumiu e fez os servidores trabalharem 
quarenta horas, e não se sabe porque motivo, mas, agora volta para as trinta e cinco horas. Questionou 
a atitude de fazer os servidores trabalhar quarenta horas sendo que isso nunca aconteceu. Que isso foi 
bobeira e percebe que certas atitudes administrativas são desnecessárias, fazer para depois desfazer 
fica muito feio. O vereador Helio questionou se não foi encaminhado nenhum projeto relacionado aos 
servidores do pátio, respondido pelo Presidente que ainda não, mas foi feito requerimento neste 
sentido. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 21 foi aprovado por unanimidade em turno 
único. Votação do Projeto de Lei nº 22/2019 que "Autoriza o Município de Fortaleza de Minas/MG 
a participar do Consórcio Público para o Desenvolvimento do Café do Sul e Sudoeste de Minas - 
ConCafé e dá outras providências. No uso da palavra o vereador Evair Pereira pediu vistas ao 
projeto, justificando que faz este pedido, tendo em vista, requerimento elaborado que será 
encaminhado ao executivo em relação a aração para os pequenos produtores. Disse que em 
anos passados foram feitos requerimentos neste sentido e as respostas sempre dizem que a 
situação financeira do município não dá condições de fazer este serviço. Então a justificativa 
para o pedido de vista é justamente para aguardar esta resposta e se a mesma for enviada e 
disser que não tem condições financeiras, este vereador acredita que de consenso de todos os 
vereadores, o município deixa de entrar neste consórcio e o valor de seis mil reais atenda os 
pequenos produtores na questão de óleo diesel. No uso da palavra o assessor jurídico da 
Câmara informou que o vereador Evair faz parte da comissão de legislação, justiça e redação 



final e faz jus ao seu pedido até mesmo pelo requerimento que foi elaborado e será 
encaminhado, mas, gostaria que o documento fosse encaminhado em regime de urgência 
porque o projeto está tramitando em urgência simples e o prazo para votação do projeto vence 
dia 30/09 e a última reunião de setembro é no dia 16/09, então este projeto deve ser votado até 
esta data. Após discussões e pedido de vistas o projeto permanece com as comissões 
permanentes da Câmara. Pediu a palavra o vereador Danilo Oliveira para solicitar ao assessor 
jurídico que esclarecesse qual artigo determina o pedido de vistas ao projeto. Tendo o mesmo 
ficado de pesquisar e informar posteriormente ao vereador, dito pelo vereador Marcio Andrade 
que o colega Evair tem direito a este pedido. Votação dos requerimentos apresentados nesta 
reunião. O vereador Evair solicitou fosse retirado requerimento de sua autoria ao executivo quanto a 
usar valor do consórcio do ConCafé para a compra de óleo diesel para atender os pequenos 
produtores, justificando que esta retirada se dá tendo em vista envio de requerimento do vereador 
Denilson e também pela justificativa quanto ao pedido de vistas ao projeto de lei nº 22. Os demais 
requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar o Presidente 
convoca para a nonagésima reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da décima quarta 
legislatura, a realizar-se no dia 09 de setembro 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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