
 

 

 

 

 

ATA DA OCTOGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 03 DE JUNHO DE 2019. 

Presidência do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues.  

Às dezenove horas e quinze minutos, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a 
reunião. Compareceram os vereadores Danilo Junior de Oliveira (MDB), Denílson Augusto do 
Nascimento (PDT), Evair Messias Pereira (PSC), Gabriel Lourenço de Queiroz (MDB), Helio 
Justino dos Santos (PR), Márcio Domingues Andrade (PDT), e 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. Antes de abrir o pequeno expediente, inscrita para 
fazer o usa da palavra a cidadã Adriana Faleiros, representando grupo de responsáveis pelos 
alunos das escolas municipais. Relatou que o grupo se fez presente na reunião para solicitar que 
o legislativo intervenha em favor do grupo que solicita que o Prefeito Municipal determine o 
retorno das aulas nas escolas municipais no período da manhã, em razão do inverno rigoroso que 
os fortalezenses enfrentam em nossa cidade, especialmente as crianças de três a cinco anos que 
estudam no CEMEI, pois os pais teriam sido noticiados que o Prefeito em resposta de 
requerimento dos vereadores teria afirmado que a maioria dos pais concorda com a continuidade 
das aulas no período da manhã, o que para o grupo não procede, visto que a maioria teria 
assinado abaixo-assinado pelo retorno das aulas no período da tarde. Relatou sobre diversos 
problemas que os pais enfrentam para mandar seus filhos para a escola nesse período, como 
falta de agasalhos adequados para suportar o frio; diversas reincidências de doenças como: 
resfriados, gripes, bronquites, pneumonias dentre outras doenças respiratórias. Enfatizou que as 
medicações receitadas pelos médicos em sua maioria não são disponibilizadas na rede de saúde 
pública e que os pais não possuem condições de comprar. Discorreu sobre as crianças da zona 
rural que sofrem ainda mais, pois são obrigadas a acordarem por volta das quatro horas da 
madrugada. Após disse que o prefeito teria reagido de forma grosseira com uma das mães ao ser 
questionado acerca dos motivos de não determinar o retorno das aulas no período da tarde, 
dizendo que se as mães conseguissem o valor relativo à economia realizada após sua 
determinação de haver aulas somente de manhã, talvez autorizasse a solicitação. Que teria dito 
ainda para a cidadã Solange, mãe de uma das crianças que se a mesma conseguisse laudo que 
comprovasse que sua filha não poderia estudar de manhã ele veria o que fazer. Relatou também 
que uma dessas crianças possui apenas um pulmão, que a mãe estava presente nesta reunião e 
solicitou a juntada de cópia de laudos médicos e receituários, que comprovam essa enfermidade, 
comprovado que para esta criança a situação é ainda pior.  Ao final, após diversas discussões, a 
mesma em nome do grupo, solicitou que os vereadores intervenham em favor dos responsáveis e 
busquem alternativas para retornar as aulas do ensino municipal para o período da tarde, visando 
resguardar essas famílias, e também questionou qual seria e economia gerada com a atual 
decisão do prefeito; entregou cópia de abaixo assinado com mais de cinquenta assinaturas, e 
enfatizou que o total dos alunos afetados seria em torno de oitenta e que a maioria dos pais, que 
totalizam cinqüenta assinaturas, solicitam aulas no período da tarde, fora os pais que não 
puderam assinar ou estar presente nesta reunião, em especial os da zona rural. O Presidente da 
Casa concedeu a cada vereador três minutos para discutir sobre o assunto. No uso da palavra o 
vereador Evair Pereira que disse que sempre que este assunto é tema de discussão nesta Casa 
sempre se manifestou contrário a atitude do prefeito, pois vivemos em um País democrático e a 
atitude de fazer como bem entende é da época da ditadura o que não existe mais. Disse que 
todos os vereadores solicitaram por requerimento ao prefeito que ele fizessem reunião com os 
pais, disse que as crianças do bairro chapadão são as que mais sofrem, pois levantam às quatro 
da manhã, por ser aquele bairro o mais longínquo. Disse que a economia de quinze mil reais não 
cobrirá os custos com a saúde destas crianças, e que educação é investimento é não deve ser 
preconizado economia. Disse que após diversas reclamações como estas aqui discutidas, ou o 
prefeito em reunião avalie os o período que os pais melhor se adéqüem, ou diante, dos relatos 
das crianças doentes comprovado por laudo, irão acionar a justiça, e na oportunidade fez 
REQUERIMENTO AO CONSELHO TUTELAR que medidas sejam tomadas em favor destas 
famílias em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. No uso da palavra o vereador 
Márcio Andrade disse que o assunto é delicado e que falta consideração por parte da 
administração com os pais dos alunos, pois no requerimento da Câmara, solicitaram que o 
prefeito se reunisse com os pais e o mesmo foi capaz de responder que apenas uma mãe teria o 
procurado para reclamar, o que não procede, pois sabe que foram várias mães, o vereador leu a 
resposta em que o prefeito relata que diante dos ganhos pedagógicos detectados com a fixação 



 

 

 

 

 

do horário matutino das escolas municipais somados a satisfação dos profissionais da educação 
com a medida, a administração considerou desnecessária audiência pública para debater o 
assunto, ou seja, o prefeito respondeu que a solicitação do povo não tem validade para ele. O 
vereador disse que o mesmo deveria ouvir o povo, no entanto, ignorou esta solicitação. Lamentou 
que o prefeito tivesse sido grosseiro com a mãe que teria o procurado, conforme relatado nesta 
reunião e ao final solicitou o envio de REQUERIMENTO DE AUTORIA DO PLENÁRIO AO 
EXECUTIVO requerendo que o Prefeito reveja a decisão tomada e verifique a possibilidade de 
retornar os dois períodos pelo menos do CEMEI, em que estudam as crianças menores. Requer 
também o envio da relação dos matriculados no CEMEI .Após frisou que não fez o requerimento 
apenas por solicitação dos pais, mas também por não compactuar com a atitude antidemocrática 
do Prefeito. Em aparte a cidadã Adriana disse que se a intenção é economizar não entende o 
porquê não dá para economizar deixando apenas o período da tarde. Falou que teria assistido a 
um vídeo de uma entrevista dada pelo prefeito aos alunos da escola estadual, onde o mesmo teria 
dito que tomou essa atitude após autorização dos pais, e também sobre questão com mecânicos 
de os ônibus estarem na zona rural e poderem estragar e que o mesmo em seu ponto de vista 
estaria se contradizendo muito e que querem apenas o retorno do período da manhã e não 
atrapalhar a economia da cidade. Em seguida falou o vereador Denilson Nascimento, que disse 
estar comprovado que a maioria deseja que os filhos estudem no período da tarde, contrariando o 
que fora dito em resposta a requerimento. Falou que buscarão soluções possíveis para intervir 
junto ao executivo em favor dos pais, enfatizou que solicitaram por requerimento o detalhamento 
da economia realizada com a mudança feita pelo prefeito, porém não foi respondido, finalizou se 
comprometendo a lutar pelas mães, pelo menos para voltar a ser como era antes, ou seja, os dois 
períodos, o que acredita que não gerará custo relevante que venha atrapalhar a administração e 
finalizou relatando que acredita que o prefeito tomou essa decisão sem pensar, e que não é 
vergonha alguma voltar atrás após detectar o desejo da maioria. Após no uso da palavra o 
vereador Reginaldo Santos que disse que várias pessoas reclamaram do horário especialmente 
das crianças pequenas, disse que em conversa com o prefeito recentemente, o mesmo disse que 
quanto à economia após as férias de julho com a economia irá voltar a transportar os alunos no 
perímetro urbano, e questionou ao mesmo como faria se a maioria não desejasse que os filhos 
estudassem de manhã e que o mesmo teria dito que iria avaliar. Ao final disse que o que pode ser 
feito e se reunir com o mesmo e buscar a melhor alternativa e aguardar a decisão do mesmo. Em 
aparte o vereador Márcio Andrade disse que deverão encaminhar o abaixo assinado para o 
prefeito e solicitar reunião o mais breve possível, se possível já na próxima segunda feira no dia 
10 de junho. Também em aparte o vereador Evair Pereira que relatou que diante da situação 
narrada nesta reunião de criança com sérios problemas de saúde, filha da cidadã Patrícia, o 
correto seria estipular prazo para o mesmo se reunir e solucionar o problema, pois a saúde da 
mesma pode piorar, e os vereadores já fizeram o que cabe a eles, requereram por escrito, buscou 
agendar reunião, e nada foi feito. Retomada a palavra o vereador Reginaldo disse que não 
sabemos o que cada família vive e que diante de todos os fatos apresentados o correto é solicitar 
essa reunião e aguardar melhor solução. Continuando falou o vereador Gabriel Queiroz que após 
cumprimentar a todos disse que o correto é que o prefeito avalie uma solução que atenda a todos, 
pois para esta questão não deve ser prioridade economia, e que irão solicitar do prefeito na 
reunião com ele que ele busque melhor atender a todos. Após o vereador Welington Santos disse 
que com esse abaixo assinado o prefeito deve se reunir o mais rápido possível para solucionar 
este problema, falou também o vereador Danilo Oliveira que após cumprimentar a todos disse que 
esta questão tem que ser vista com a maior brevidade possível e que o prefeito já recebeu 
diversas solicitações e que há necessidade de se entrar em um consenso o mais breve possível, e 
que o prefeito já foi solicitado para fazer audiência pública para debate do tema, relatou que em 
sua família também há preocupação com um sobrinho pequeno que tem sofrido com o frio severo, 
e que educação não pode ser tratada como um gasto, pois se trata de um investimento, que será 
convertido mais tarde em benefício à economia ao município, sendo muito importante atender os 
anseios da comunidade, tendo acordado que haja audiência, sugerindo que seja também 
convidado o Diretor de Educação, Sr. Aroldo. Disse que contribuiu na digitação do abaixo 
assinado por entender que a população deve ser ouvida, e que também ouviram também as 
outras mães que preferem que os filhos estudem de manhã, devendo haver também para estas a 
oportunidade de ser atendida. Reafirmando que educação não é um custo e sim um investimento. 
Enfatizou que o inverno neste ano será bem mais rigoroso conforme já noticiado. Enfatizou que 
educação é um direito do cidadão e um dever do Estado. Que o Prefeito se sensibilize e dialogue 
com a população, juntamente com o Diretor de Educação e se possível o Vice-Prefeito, que 
também faz parte da administração, sugerindo seja feito convite aos mesmos, e que com bom 
sendo a comunidade poderá ser atendida.  No uso da palavra o vereador Hélio Santos, que após 



 

 

 

 

 

cumprimentar a todos disse que o Prefeito tem o dever de atender as solicitações da população, e 
que é necessário ouvi-los; que a carga horária do cargo de mecânico é oito horas e que se for 
preciso pagar hora extra que seja paga, se necessário socorrer os alunos. Disse que concorda 
com o retorno das aulas no período da tarde, pois não é fácil essas crianças enfrentar o frio de 
nossa região. Disse que respeito cabe em qualquer lugar e que o Prefeito deve respeitar a todos 
que o procura. Em seguida falou o Presidente da Casa, vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues 
que disponibilizou a Casa para todos sempre que necessário, agradeceu a presença de todas as 
mães que estiveram nesta reunião.  Disse que foi procurado por uma mãe que teria dito que os 
mesmos estão na defesa apenas das que desejam o retorno do período da tarde, respondido a 
mesma que de forma alguma, pois a Casa está de portas abertas para todos e que entende que o 
Prefeito deveria vir em reunião e ouvir a todos, e que é necessário ver a situação das crianças 
doentes e que não adianta economizar com uma coisa e gastar com outra, e disponibilizou 
atender a todos, reafirmando que irá convidar o Prefeito, o Vice e o Diretor para ouvir a todos e 
tomar uma decisão rápida. Após passou a palavra à cidadã Baluza que fez o uso da tribuna e 
disse que veio reforçar o que já fora dito, disso que um dos motivos da decisão do prefeito seria a 
alimentação, no entanto, não acredita que as crianças comam quinze mil reais, disse que se 
buscam os alunos na zona rural de manhã e havia prioridade dos da cidade escolher estudar à 
tarde, poderiam conversar com a diretora da escola estadual Weslayne e convidá-la também para 
chegar a um bom senso, pois o problema estaria na questão da alimentação, pois o transporte de 
toda forma era feito apenas de manhã. Disse que morou na roça dez meses e era apenas de 
manhã, e que tem um sobrinho que veio por muito tempo para a escola de cavalo, e que fez 
denúncia na secretaria de educação na época e que deveria ter vindo pedir ajuda nesta Casa, 
porém não o fez, e que se hoje precisar irá buscar ajuda onde for preciso. Disse que tem uma 
neta que sofre para estudar de manhã neste frio, apesar de morar próximo a escola, que já 
passou por umas vinte consultas neste ano, em razão de gripes e resfriados, por acordar cedo. 
Falou também que é necessário atendimento psicológico para todas as crianças e não apenas 
para os cadastrados no CRAS, pois a situação das crianças em condições de uso de drogas 
aumentou muito, citou diversas situações que estariam acontecendo na cidade aos olhos de 
todos. Sugeriu a contração pelo município de psicólogo e se for possível também para atender os 
alunos da Escola Estadual apesar de não ser municipal, porém é essencial. Pediu também a 
instalação de uma quebra molas em frente ao CEMEI. Finalizou dizendo que estão juntas para ir 
onde for preciso para resolver a situação, convidando todas para estarem na próxima reunião até 
que o problema seja resolvido. Falou novamente o vereador Evair que agradeceu a presença de 
todas e que todos estejam presentes para que tenham a oportunidade de saber qual a solução 
será dada pelo prefeito, e que se o prefeito de forma democrática ouvir a todos independente do 
que é melhor para cada família, ou de manha ou a tarde, o que é importante para tudo na vida, 
pois estar contrariado em qualquer lugar não traz produtividade, apenas descontentamento, e que 
para tudo existe um jeito, bastando não ser ditador, e que humildade cabe em qualquer lugar 
independente do cargo que se ocupa, é saber recuar quando erra, sendo humilde o bastante para 
voltar atrás e que irá apenas engrandecer o nome dele. O vereador Márcio disse que quanto ao 
quebra molas solicitado pela cidadã Baluza, disse que já foi feito requerimento neste sentido, mas 
não foi respondido. Quanto à disponibilização de psicólogo, disse que há algum problema, se caso 
seja real a informação de que o profissional não atende a todas as áreas necessárias. Que o 
CRAS trabalha com projetos e deve atender a todos, pois é municipal, e não pode restringir o 
atendimento geral. Disse que se o Prefeito confirmar a presença na reunião serão comunicados 
os representantes das mães e dos responsáveis para as mesmas participarem também. O 
vereador Denílson enfatizou sobre a seriedade da questão levantada pela cidadã Baluza sobre o 
aumento de consumo de drogas entre crianças e adolescentes, disse sobre a dificuldade de lidar 
com essa situação e que é necessária uma força tarefa para buscar soluções. Disse que sobre o 
atendimento psicológico o mesmo também poderia ser debatido na mesma reunião. O vereador 
Reginaldo disse que seria interessante convidar também a diretora da escola estadual e se der 
certo de voltar o turno de alunos no período da tarde nas escolas municipais, a estadual poderia 
avaliar a possibilidade de passar os interessados para o período da tarde lá também, para facilitar 
o transporte. Disse também sobre o atendimento psicológico que deve ser destinado a todos. O 
vereador Gabriel Queiroz concordou em convidar a todos os envolvidos e aguardar esperando 
que haja bom sendo do Prefeito para participar desta reunião e encontrarem a melhor solução 
para o problema. O vereador Danilo Oliveira sugeriu a feitura de um requerimento solicitando 
atendimento psicológico para todos os alunos da rede de ensino municipal e estadual, e que 
acredita que a diretora de saúde irá adequar a melhor carga horária para o profissional atender a 
todos da melhor forma possível, relatou sobre projeto que já funcionou no município de saúde 
mental, de 2009 a 2013, onde havia terapeuta ocupacional e várias oficinas, e a preocupação é 



 

 

 

 

 

com a doença do século 21 saúde mental, e para conseguir atingir bons objetivos é necessário 
trabalhar em conjunto, especialmente com o ensino estadual, e que os professores devem ser 
incentivados a encaminhar os alunos para esse atendimento. Em seguida o vereador Hélio fez 
requerimento solicitando seja informado à carga horária do psicólogo do município, visando 
avaliar a possibilidade de atender a todos, sugerido pelo vereador Evair Pereira solicitar ainda a 
quantidade de pacientes atendidos atualmente. Finalizada a discussão foi aberto o PEQUENO 
EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura: Projeto de Lei nº 08/2019 que "Autoriza a Câmara 
Municipal de Fortaleza de Minas a efetuar pagamento de débitos junto ao IMPRESFORT - 
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Fortaleza de Minas, referente a sessenta dias 
de salário maternidade pagos à servidora Sarah Oliveira Silva pelo IMPRESFORT, quando de seu 
afastamento. Informado pelo Presidente: 1 - que estavam sobre as mesas convite para o 
Seminário Nacional de Governança para o Turismo, dos dias 11 a 13 de julho de 2019 em 
Capitólio -MG; 2 - que será realizado jogo de futebol feminino no Estádio Beira Rio, na abertura da 
final do campeonato dos servidores que vem ocorrendo no local. A administração convida todas 
as servidores municipais, esposas de servidores e de vereadores para se inscreverem e participar 
deste jogo; 3 - que estão sobre as mesas cópias de respostas de ofícios e requerimentos. 
Instalado o GRANDE EXPEDIENTE, O PRESIDENTE, informou que o Prefeito Municipal havia 
sido convidado para participar de reunião na Câmara para tratar sobre assuntos do bairro Sítio 
Rotatória, disse que o prefeito havia sido convidado e inclusive teria confirmado presença, no 
entanto, o Prefeito teria ligado e justificado que já havia marcado reunião com os moradores 
daquele local há três dias anteriores, juntamente com o topógrafo, e na oportunidade o convidou 
para participar. Disse que na reunião ficou definido que irão seguir as orientações dadas pelo 
topógrafo, em obediência a legislação do ano passado que disciplina o assunto, e que teria uns 
vinte proprietários que manifestaram a intenção de legalizar seus lotes, que não seria esse 
profissional que faria o serviço, visto que o mesmo estaria ali apenas para orientar. Disse que o 
valor aproximado será de quinhentos reais fora os serviços cartoriais; que ficaram de fazer 
levantamento para averiguar o valor das custas cartoriais. Finalizou relatando que o Prefeito o 
solicitou que informasse as demais que após estas etapas o mesmo irá se apresentar nesta Casa 
juntamente com os moradores a fim de dar maiores informações de como ficou a situação. Em 
aparte o vereador Márcio Andrade lamentou a atitude do prefeito em convidar apenas o 
Presidente, já que a solicitação foi de todos os vereadores, os quais deveriam ter sido convidados. 
O vereador Denilson Nascimento disse que não se importa do fato de não ter sido convidado, mas 
que o surpreende o fato de o prefeito afirmar que já havia agendado reunião com os moradores 
três dias anteriores somente após a Câmara fazer a cobrança e solicitar a ele providências, fato 
que causa surpresa ao vereador. Após diversas discussões.  O Presidente da Casa, vereador 
Francisco Ronivaldo continuando parabenizou aos atletas e servidores públicos que estão 
participando do campeonato de futebol, discorreu sobre o desempenho dos participantes e após 
relatou que recebeu cobrança relativa ao não comparecimento do vereador Hélio Santos, 
conforme escalonado. Informou que os reclamantes enfatizaram que o referido vereador por ser 
membro do conselho municipal de esportes, deveria dar exemplo e não ter faltado, principalmente 
por não haver outro goleiro; e ainda, que o mesmo teria reclamado de jogadores de fora que 
vieram jogar e os da cidade ficaram no banco, tendo essa reclamação repercutida negativamente, 
pois o time que estava inscrito para disputar campeonato em Passos, a comissão organizadora foi 
desfeita por não poder escalar jogadores de fora visando evitar conflitos. Dando continuidade no 
grande expediente, o vereador EVAIR PEREIRA após cumprimentar a todos, e parabenizar a 
comissão organizadora de esporte pelo campeonato, justificou sua ausência por motivos de força 
maior, e que no próximo jogo estaria presente. Após enfatizou que tem a mesma opinião do 
vereador Márcio quanto ao loteamento sítio rotatória, e que o Prefeito deveria ser mais humilde e 
ter convidado os vereadores para participar, no entanto, o importante é que o problema seja 
resolvido. Assim fez REQUERIMENTO AO EXECUTIVO solicitando que seja incluído nessa força 
tarefa de busca de soluções no loteamento Sítio Rotatória o loteamento próximo ao campo de 
futebol Beira Rio, com o objetivo de serem levantadas as medidas necessárias para resolver 
também o problema daquele local que até hoje ninguém conseguiu escrituras dos lotes, pois não 
sabe ao certo qual é a pendência. O vereador comentou que se na época a doação foi feita de 
forma inadequada, e que supostamente não há os cento e vinte e cinco metros estipulados por Lei 
Federal, assim, espera que o Prefeito possa buscar junto ao Juiz solução, uma vez que não há 
como aumentar terreno, pois as obras já estão edificadas. Fez também REQUERIMENTO AO 
EXECUTIVO c/cópia a CEMIG solicitando providências quanto a um poste próximo ao Sítio 
Rotatória, após a ponte sentido ao bairro Alves, ao lado esquerdo da via, visto que o mesmo está 
fora do alinhamento do meio fio, deixando a iluminação inadequada fora dos parâmetros exigidos. 
Fez também REQUERIMENTO ao CONSELHO TUTELAR para que em cumprimento ao estatuto 



 

 

 

 

 

da criança e do adolescente, em razão da apresentação de laudos médicos que comprovam que 
crianças estão adoecendo em razão de serem obrigadas a estudar no período da manhã, e 
enfrentar o frio rigoroso desta época, sejam tomadas providências em favor destas crianças, e que 
também seja realizada vistoria no ônibus escolar que transporta alunos para o CEMEI para 
averiguar se foi sanado problema com a porta apoiada por um pedaço de pau trazendo riscos as 
crianças. Após parabenizou ao Prefeito por determinar a instalação do forro no velório municipal 
que trará maior conforme em momentos tão tristes aos usuários. Disse que quanto ao 
atendimento psicológico é importante o envio de requerimento para que todos sejam atendidos, 
incluindo atendimentos feitos pelo CRAS e que a prioridade deve ser dos jovens nas escolas. 
Antes de passar a palavra o vereador Evair Pereira fez ofício ao SINDISFOR solicitando o 
encaminhamento de informações sobre a data da última eleição do Sindicato, cópia da ata 
de posse da última eleição, bem como, informações de data de realização da próxima 
eleição da mesa diretora do referido Sindicato. Justificou que seu ofício se faz em face de que 
as vezes é questionado e é bom ter estas informações. Após o vereador MÁRCIO ANDRADE 
comentou mais uma vez sobre requerimento que será encaminhado ao executivo solicitando fosse 
descriminado minuciosamente onde foram reduzidos os custos após mudança do horário de 
aulas, visto já ter sido solicitado anteriormente e ainda não foi apresentado. Que apenas foi 
informado a redução de alguns servidores e professores, porém, não apresentou mais itens 
conforme o próprio prefeito disse que reduziu. Comentou novamente sobre a lista de matriculados 
no CEMEI que deverá ser encaminhada a esta Casa e enfatizou que o prefeito compareça na 
próxima reunião ordinária para que possam conversar, e na conversa enfatizar ao menos no 
CEMEI a volta dos dois turnos de aula (manhã e tarde). Em seguida comentou da tristeza de 
chegar na Praça Central com a família e vê outras famílias ter que andar ir até algum 
estabelecimento próximo da praça para encontrar lixeira ou local adequado para jogar o lixo de 
algo que tenha consumido. Comentou que as pessoas que têm respeito tomam esta atitude, quem 
não tem acaba jogando o lixo no chão, porque as praças da cidade não tem uma lixeira, o que é 
uma vergonha porque é um local público de circulação de pessoas. Questionou se terão que 
andar com sacola para depositar o próprio lixo. Disse que as vezes falam de coleta seletiva, de 
incentivar as pessoas, mas, primeiro o poder público deve ter responsabilidade para incentivar 
porque se a administração não dá condição não há como incentivar o povo. Tendo sido feito 
requerimento do Plenário ao Executivo requerendo sejam implantadas lixeiras aos menos 
nas praças da cidade o mais rápido possível, tendo em vista, não ter alto custo e haver 
necessidade das mesmas, e também para que o povo ajudar a cuidar da cidade. O vereador 
Marcio comentou que após a instalação destas lixeiras, observarem pessoas jogando lixo no 
chão, terão condição de solicitar que não sujem a cidade, porque se forem fazer esta solicitação 
nos dias atuais serão questionados onde o lixo será jogado já que não existem lixeiras nas praças. 
Falou também sobre a manutenção das estradas rurais a qual devagar está sendo feita, apesar de 
não compactuar com coisas que vê apesar de respeitar. Disse que vê caminhão transportando 
cascalho da empresa Morro Azul, que ao invés de transportar e deixar já no local de necessidade, 
estão colocando num pátio para após transportar novamente para outro lugar, tendo que usar a 
máquina para carregar de novo, ou seja, um retrabalho. Que estão falando de gasto de dinheiro 
público, e desta forma não estão economizando e sim gastando mais. Que com o valor gasto com 
o retrabalho as vezes poderiam contratar mais um caminhão e já fazer um trabalho só 
transportando o cascalho diretamente para o local onde as máquinas estejam e haja necessidade. 
Em relação a limpeza das margens das estradas rurais, relatou que o serviço começou muito 
bem, porém, já parou, porém, não limpou tudo o que precisava. Tendo o vereador Helio Justino 
respondido que é falta de colocarem tratorista para trabalhar em seu lugar. Em resposta o 
vereador Marcio Andrade disse que não há esta necessidade, o fato é que são três tratoristas 
concursados pelo município, que se o vereador Helio está de férias ou trabalhando com o 
sindicato rural, ainda restam dois profissionais e um trator. Lembrando que o presidente do 
sindicato, Sr. Aguinaldo se propôs de virar as caçambas todos os dias a tarde ou de manhã antes 
que o trator saia para trabalhar antes que o vereador Helio saia. Então, não justifica dizer que irá 
ficar com um trator só para virar caçamba na reciclagem. Disse que há muitas margens a serem 
limpas e que não é justo jogar a responsabilidade somente sobre o tratorista Helio Justino, até 
porque o outro trator não está fazendo nada, apenas virando caçamba. Comentou sobre a 
ociosidade deste trator sendo que há serviços a fazer. Em seguida relatou que os vereadores 
cobram melhorias, e que quando elas aparecem devem agradecer. Comentou que esteve no 
velório e verificou que foi colocado forro de PVC, foi feita pintura de paredes. Tendo enfatizado 
com quem estava no local sobre a questão de não esquecer de instalar ventiladores porque no 
verão, após ter sido colocado forro será necessário porque o local fica mais quente. Lembrando 
que esta solicitação já foi feita pelo vereador Helio Justino. Relatou que foi feita rampa de acesso 



 

 

 

 

 

para cadeirantes na lateral do prédio, e apesar deste vereador não achar que foi a melhor opção, 
devem louvar que o serviço foi feito, pois, também foi uma solicitação desta Casa. Ao final foi 
feito ofício do Plenário do Executivo agradecendo por atender solicitação dos vereadores e 
fazer melhorias no velório municipal. Na sequência fez requerimento a diretora do 
departamento de saúde requerendo relação de cirurgias eletivas já realizadas em 2019, 
através da emenda impositiva colocada no orçamento pelos vereadores. Dito pelo vereador 
que é possível observar que estão sendo feitas algumas cirurgias mas, gostaria de entender. Em 
seguida fez requerimento ao executivo requerendo seja reorganizada a carga horária do 
psicólogo do município, para que o profissional possa atender a população de modo geral 
não somente adultos, porque as crianças também necessitam. Questionou se no edital do 
concurso que o mesmo fez consta que o psicólogo deve atender somente adultos, disse que não 
se lembra disso. Relatou que devem pegar mais firme nesta questão e se a administração 
precisar de um horário devem reorganizar, mas, se o psicólogo não tiver dando conta, todos 
sabem que existe vaga ociosa e se houver necessidade que o município contrate outro psicólogo, 
o que não pode é haver tantos jovens usando drogas, conforme dito pela cidadã Baluza, e não 
haver apoio de um psicólogo. Dito pelo vereador que tem certas economias que o mesmo 
denomina como porcas porque traz resultado para o bolso, mas, a população está perdendo. 
Enfatizou que os administradores devem dar a população um tratamento digno porque o lucro do 
município, é a satisfação do povo e não recursos financeiros. Salientou que a prefeitura não tem 
ação para ganhar dinheiro e sim para satisfazer o povo e se a população não está satisfeita 
devem mudar. Após lamentou a questão da reunião realizada para discutir sobre o Residencial 
Sítio Rotatória já que os vereadores não foram convidados, e disse torcer para que o problema 
seja resolvido, que os moradores se organizem para tal. Relatou que já falou com alguns destes 
moradores e que eles sabem que este vereador é parceiro e está nesta luta há muito tempo. 
Solicitou que quando o prefeito for se reunir que convide todos os vereadores. Que deve ser 
humilde e dizer que é uma solicitação dos vereadores e que o executivo está junto dos mesmos, 
porque querer passar na frente depois que ouve a reunião fica muito feio. O vereador disse que o 
correto seria unir os dois poderes e em parceria fazer o trabalho, que não quer aparecer sozinho 
como o vereador que solicitou e por isso o problema será solucionado, mas sim quer que resolva, 
ajude e dê apoio, o que não tem acontecido. No uso da palavra o vereador DENILSON 
NASCIMENTO parabenizou a administração pela realização de campeonato de futebol entre os 
funcionários, pois, foi uma iniciativa muito boa por parte da administração e dos organizadores, é 
uma forma de deixar os servidores mais unidos e mais próximos, além de se divertirem. Em 
relação a reunião de comissão agendada para a semana anterior relatou que não foi possível se 
reunir para discutir sobre a LDO. Respondido pelo Presidente que a audiência pública da LDO 
2020 foi agendada para o dia 13/06. Dito pelo vereador Denilson que os vereadores tinham 
conversado de se reunirem antes, tendo o Presidente dito que os vereadores devem verificar uma 
data que dê certo para os mesmos. Houve uma pequena discussão sobre o agendamento desta 
reunião, tendo o vereador Denilson relatado que seu questionamento é que a reunião de 
comissão foi agendada porém não foi realizada, e apenas quer saber se será reagendada, visto 
que a audiência pública é dia 13/06, mas, se acharem que não tem necessidade de reunião de 
comissão o mesmo entende. Pediu a palavra o Presidente da Câmara para dizer que os 
vereadores devem agendar as reuniões de comissão num horário que dê certo para todos e que 
todos compareçam e cumpram o que tem que ser feito, pois, não adianta agendarem, comparecer 
poucos vereadores e não saírem com nenhuma conclusão da discussão por ter comparecido 
minoria. Pediu a palavra o vereador Reginaldo Marques para relatar que quando agendam reunião 
de comissão durante a reunião ordinária, os ouvintes entendem que a reunião irá acontecer, e que 
devem decidir os horários no plenarinho de forma que dê certo para todos os vereadores. O 
vereador Marcio Andrade disse até concordar e respeitar a opinião, mas, gostaria de explicar que 
infelizmente os vereadores terão que se esforçar, alguém vai ter que abdicar de algum 
compromisso para poder estar presente e se um ou outro não abrir mão as comissões nunca irão 
se reunir. Sugeriu fosse agendado horário fixo semanal para reunião de comissões para discutir 
os projetos de leis que estejam na Casa, e caso não haja nenhum projeto, não há necessidade de 
se reunirem. Respondido pelo vereador Reginaldo Marques que todas as reuniões de comissões 
que foram agendadas o mesmo compareceu, que no mandato de presidente do vereador Evair 
Pereira foi agendada audiência pública e compareceram somente três vereadores e uma cidadão. 
Finalizando o assunto o Presidente relatou que iriam discutir sobre este horário posteriormente e 
solicitou ao vereador Denilson Nascimento que desse sequência em sua fala na sessão ordinária. 
O vereador Denilson relatou que durante esta sessão já foi discutida bastante a questão do hor´rio 
de aulas das escolas municipais, inclusive foram ouvidas as mães. Discutiram também sobre a 
questão dos atendimentos do psicólogo tendo sido feito inclusive requerimento para que as 



 

 

 

 

 

situações se resolvam, e que agora o que resta é esperar bom senso do prefeito para que pense 
com carinho e possa dar posição que seja agradável para a maioria. O Presidente concordou 
dizendo que o ideal seria uma resposta que informasse o que pode e o que não pode. O vereador 
Denilson disse que talvez possam ao menos para as crianças do CEMEI voltar os turnos da 
manhã e tarde visando atender a reivindicação dos pais. Após o vereador REGINALDO SANTOS 
comentou que iria fazer requerimento para manutenção da estrada sentido Tebas, mas, 
conversou com o prefeito o qual informou que no máximo até o fim da próxima semana estará 
enviando ao local uma motoniveladora. Em relação ao consumo de drogas no município disse que 
junto do colega Denilson sempre comentam sobre a grande quantidade de usuários. Que o que 
não quis para suas filhas quando eram pequenas, hoje também não quer para seus netos. Que 
como comerciante de venda de droga lícita, que é o álcool, não entrega nem caixa de fósforo, 
nem cigarro para menores de idade, e a entrega de bebida alcoólica funciona do mesmo jeito. 
Relatou que seu estabelecimento comercial mudou de endereço, que é mais afastado do povo e 
por isso um adolescente questionou se lá ele poderia jogar sinuca, respondido pelo vereador que 
não porque não estava na presença de pai ou responsável. Relatou que junto dos responsáveis 
permite, porque na cidade não tem nada de diversão. Falou que em seu antigo estabelecimento já 
aconteceu de cidadão maior de idade comprar cerveja para menor de idade, tendo o mesmo 
proibido porque ainda estava dentro do estabelecimento o que poderia lhe trazer problemas. 
Salientou que em sua opinião não há necessidade nem do conselho tutelar e nem da polícia, 
menos ainda pais ou responsáveis ter que falar com donos de bares sobre a proibição de venda 
para menores de idade, já que existe a lei e basta ser cumprida. Citou exemplo de situação que 
aconteceu com o próprio vereador quando esta lei foi sancionada, a qual fez ele e um amigo a 
aprender a situação. Contou como ocorreu toda a história e disse que só tem a agradecer e hoje 
para a juventude em sua opinião o combate contra as drogas, e prostituição de crianças e 
adolescentes, está por exemplo relacionado ao esporte e os campeonatos que vem sendo 
realizados nos campos municipais são muito importantes. Relatou que devem fazer mais 
campeonatos e incentivar os jovens a irem assistir, que isso não irá salvar cem por cento, mas, se 
conseguirem ao menos um  pouco já estarão fazendo uma boa coisa. Contou história relacionada 
seu sobrinho e a esposa a qual estava envolvida com as drogas e finalizou dizendo que depois 
que o referido sobrinho passou por esta situação constrangedora mudou de vida. Após o vereador 
GABRIEL QUEIROZ reiterou requerimento de manutenção de mata burro no Bairro Areias 
na propriedade do Sr. Ercio Vieira Mariano, tendo em vista, o serviço não ter sido realizado. 
Em relação a reunião realizada com moradores do Residencial Sítio Rotatória, disse reconhecer 
que aquele povo tem dificuldade devido a falta de documentação. Salientou que os vereadores 
estão nesta batalha há muito tempo e que infelizmente os vereadores não participaram desta 
reunião, mas, desde que o prefeito consiga solucionar o problema dos moradores estará tudo 
bem, inclusive parabeniza o mesmo. Sobre a manutenção de estradas, disse que no Bairro 
Perobas já foi dado início e quanto a fala do vereador Marcio sobre levar o cascalho, concorda 
que estão gastando duas mãos de obra, e disse que já é difícil fazer uma, duas seria pior. Relatou 
que o município estava com dificuldades para conseguir cascalho e por isso, procurou a Sra. 
Marisa Prado a qual conseguiu liberação na empresa Morro Azul. Pediu a palavra o vereador 
Marcio Andrade para relatar que os vereadores junto do prefeito e do vice devem orientar 
principalmente os moradores da zona rural, principalmente na questão de retirar rede de esgoto 
para garantir a qualidade da estrada. Que devem conscientizar as pessoas a colaborar para que 
as estradas permaneçam melhores, que cada um deve fazer sua parte, pois, sabe de pessoas 
que abriram esgoto onde não há nem cerca, já existe esgoto na propriedade há anos e este 
cidadão brigou com o Sr. Ronaldo Leão para fechar o esgoto, então esta situação é muito difícil e 
o povo deve colaborar. Dito pelo vereador Gabriel que se não tiver o esgoto não tem manutenção 
e não há como conservar a estrada, respondido pelo vereador Marcio que o esgoto não prejudica 
ninguém. Pediu a palavra o vereador Reginaldo Santos para falar de nova lei sancionada em que 
a prefeitura pode abrir o esgoto e se o proprietário fechar será multado e que entende que pelo 
fato de a cidade ser pequena evita-se de agir assim porque todos se conhecem. Respondido pelo 
vereador Gabriel Queiroz que esta lei sempre existiu, que faz parte da demanda e que existe 
metragem que faz parte da estrada. Em seguida o vereador DANILO OLIVEIRA falou sobre a 
LDO 2020 convidando toda sociedade civil organizada, os conselhos CMDRS, CMDCA, Conselho 
da Cultura, da Educação, da Saúde e toda comunidade para que possam trazer suas sugestões e 
junto dos vereadores fazer esta audiência pública efetiva. Falou que em 2017 o atual prefeito, seu 
vice e os secretários da gestão participaram da audiência pública observou uma participação mais 
efetiva da comunidade. Falou que no dia 13/06 os vereadores estarão aguardando a participação 
da comunidade numa peça orçamentária de fundamental importância para o município porque irá 
estabelecer as diretrizes da lei orçamentária anual de 2020, ou seja, é um instrumento de 



 

 

 

 

 

planejamento de administração pública muito importante. Em relação ao projeto de lei nº 08/19 
informa que a proposição foi distribuída pela mesa diretora da Câmara e visa sanar uma 
irregularidade apontada porque o município tem lei  municipal que prevê o pagamento de cento e 
oitenta dias para licença maternidade, entretanto, existe legislação federal que estabelece o 
pagamento de cento e vinte dias. Relatou que é possível conceder esta licença desde que o ente 
arque com sessenta dias conforme determinado em lei municipal, então, toda gestante do 
município a partir de 2010, o órgão da prefeitura e a Câmara, irão arcar com estes últimos 
sessenta dias por ser uma determinação legal municipal. Disse que já analisou o projeto, que no 
mérito está tranquilo inclusive acredita que as comissões vão dar parecer pela aprovação do 
projeto e acredita que somente não será colocado em votação nesta reunião em virtude da falta 
do impacto orçamentário que depende de uma análise mais técnica e a contadora da Casa e o 
diretor do Instituo estarão dando sua colaboração para a elaboração do referido impacto. Pediu 
um instante da palavra o Presidente o qual solicitou ao assessor jurídico da Casa para falar sobre 
o impacto orçamentário. No uso da palavra o assessor jurídico, Sr. Laio Queiroz relatou que 
analisou o que a jurisprudência e a doutrina fala sobre o artigo 16 da LRF e a respeito do impacto 
orçamentário, e gostaria de esclarecer que o impacto orçamentário vem complementar alguns 
projetos quando a despesa é corrente, agora quando existe despesa que é fixa e exaure como 
pagamento somente, não há necessidade do impacto orçamentário, porém, fica a critério das 
comissões. O vereador Marcio Andrade relatou que de sua parte na comissão, gostaria de ler o 
projeto e analisar. Tendo o vereador Danilo Oliveira relatado que o colega tem direito de pedir 
vistas, mas, em virtude da não necessidade deste impacto orçamentário, e o que foi colocado na 
reunião de plenarinho pelo assessor jurídico é que haveria necessidade deste documento o qual 
seria necessário para a análise do projeto. Disse concordar com o assessor jurídico por não ser 
uma despesa que vai gerar impacto no biênio subsequente e como membro de comissão de sua 
parte, o projeto estaria liberado, mas, o vereador Marcio já adiantou seu posicionamento o que é 
um direito e está correto. Esclarecido pelo vereador Marcio Andrade que nem é pedido de vistas, 
mas, é porque ficaram combinados, já que não é tanta urgência e que o projeto será votado na 
próxima reunião ordinária. O vereador Danilo Oliveira concordou e disse que na reunião de 
comissão também foi falado que a não votação do projeto nesta sessão seria também pela falta 
do impacto orçamentário. Continuando o vereador Danilo Oliveira reiterou requerimento ao 
diretor do departamento de educação referentes as metas 01 e 18 do PNE, para análise da 
prestação de contas de 2017. Tendo em vista não ter recebido ainda a resposta. Esclareceu 
que está analisando a referida prestação de contas e as informações solicitadas no requerimento 
são importantes para análise. Na oportunidade informou que teve o prazer de participar do JEMG 
- Jogos Escolares de Minas Gerais de 2019-etapa microrregional na cidade de Formiga dos dias 
27 a 31/05. Relatou que Fortaleza estava participando com uma equipe de futsal masculino 
módulo II. Que teve o prazer de conviver com os alunos atletas e com as professoras Bete e 
Marina, além da equipe técnica. Oficializou a diretora da Escola Estadual parabenizando a 
mesma pela participação de seus alunos neste evento, que se trata de uma ferramenta 
pedagógica que contribui para o ensino a aprendizagem dos alunos.  Encaminhou ofício no 
mesmo sentido aos alunos atletas e as professoras que acompanharam o grupo. Salientou 
que o município pôde participar deste evento graças ao empenho e esforço da Sra. Weslayne 
diretora da Escola Estadual, do prefeito e seu vice que também é diretor de esportes, tendo sido 
cedido transporte para que estes alunos pudessem participar do referido evento e representar o 
município. Falou sobre o JEMG e informou ter tido o prazer de participar de uma sessão da 
Câmara de Formiga-MG, onde foi recebido pelos dez vereadores e por isso gostaria de agradecer 
a todos, em especial ao vereador Mauro Cesar Alves de Souza e Flávio Santos do Couto. Relatou 
que teve oportunidade de trocar experiências, verificar os projetos em trâmite naquela Casa, 
inclusive achou um deles muito interessante e está dialogando com estes vereadores para que 
possam adaptar este projeto a realidade de Fortaleza. Relatou que ainda irá conversar com a 
chefe do setor administrativo da Câmara, com o assessor jurídico e com a secretária para verificar 
se este projeto já não consta no arcabouço de leis municipais, pois, sempre que é colocada uma 
proposta devem estar fazendo esta verificação visando contribuir com a elaboração de leis que 
vão ajudar a comunidade de Fortaleza. Ao final ressaltou a importância do diálogo e de chegar 
num consenso e bom senso para a resolução da questão do horário escolar das crianças do 
CEMEI. Disse acreditar que os responsáveis irão analisar as demandas da comunidade a qual 
possivelmente será atendida como um todo, porque conforme dito pelo Presidente há uma parcela 
da comunidade que prefere que seus filhos estudem de manhã. Relatou que os vereadores 
gostariam de sensibilizar o prefeito, o vice, e o diretor do departamento de educação para que 
possam atender a comunidade para que os alunos que têm a necessidade e precisam estudar a 
tarde também sejam atendidos, assim como, os alunos que queiram estudar de manhã. O 



 

 

 

 

 

vereador Danilo Oliveira disse acreditar que não se trata de gastos com educação, pois, educação 
é investimento em futuro e na melhoria da qualidade de vida da comunidade. Em seguida o 
vereador HELIO DOS SANTOS fez ofício ao chefe do setor de máquinas agradecendo pela 
manutenção na estrada do Bairro Perobas, pois, passou pelo local e verificou que a 
manutenção está sendo feita a estrada está sendo aberta e o resultado está muito bom. 
Após justificou sua ausência no início do campeonato dos servidores públicos esclarecendo que 
ficou sabendo do início dos jogos a partir do momento que o Presidente da Câmara solicitou o Sr. 
Julinho para buscar o vereador onde o mesmo estava, pois, estava arrumando o parquinho 
próximo do Estádio Tio Veio, pois, nem sabia que o campeonato começaria no sábado pois, se 
soubesse cumpriria compromisso de ir. Relatou que houve reunião na quinta -feira do conselho de 
esporte, mas, não lhe avisaram que o campeonato começaria. Se desculpou com todos e disse 
que podem ter certeza que no que depender do mesmo no próximo jogo estará disponível. 
Enfatizou que se tivessem avisado o mesmo ao menos uma hora antes do início do jogo, ele teria 
deixado o serviço no parque e teria ido para o campo. Agradeceu ao Sr. Julinho por ter ido buscar 
o mesmo e falou da falta de comunicação pelo fato de não ter sido avisado antes. Comentou que 
as vezes estão cobrando uma situação do mesmo, sendo que o erro não está com ele. O 
Presidente questionou se o Sr. Helio participou de reunião da comissão de esporte. Respondido 
que sim, mas, que como este vereador estava na zona rural, informou que não poderia estar 
presente, e falou à Sra. Juliana e a mesma não o comunicou que o campeonato iria começar, 
apenas disse ao vereador que depois lhe repassaria o que aconteceu na reunião. O Presidente 
disse que no momento da abertura do campeonato questionou se o vereador Helio estaria 
sabendo do mesmo, e na hora foi questionado como o vereador Helio não estaria sabendo se é 
membro do conselho de esportes. O vereador Helio respondeu que faz parte do conselho, que 
quando agendam reunião fazem contato com o mesmo, e entende que deviam ter ligado para 
informar do início do campeonato, tendo questionado ao Presidente se o mesmo concordava com 
sua fala. Ao final relatou que está disponível em ajudar. Dito pelo Presidente que é muito bom ver 
os familiares dos atletas participando, que é possível observar a união não só dos servidores, 
mas, das famílias. Não havendo mais assuntos para o grande expediente, passou-se a ORDEM 
DO DIA COM A SEGUINTE PAUTA: Votação da urgência simples do Projeto de Lei nº 08/19, 
aprovada por unanimidade. Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, 
aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar o Presidente convoca para a 
octogésima primeira reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da décima quarta 
legislatura, a realizar-se no dia 10 de junho 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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