
ATA DA CENTÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 
DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 03 DE FEVEREIRO DE 2020. 

Presidência do vereador Denilson Augusto do Nascimento  

Às dezenove horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. Compareceram 
os vereadores Danilo Junior de Oliveira (MDB), Denilson Augusto do Nascimento (PDT), Gabriel 
Lourenço de Queiroz (MDB), Francisco Ronivaldo Rodrigues (PSL),Helio Justino dos Santos (PR), Márcio 
Domingues Andrade (PDT), Reginaldo Marques dos Santos (MDB) e Welington dos Reis dos Santos 
(MDB). Não havendo ata a ser aprovada foi  aberto o PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta: 
Leitura dos seguintes PL:  Nº 06-A/2020 "Altera nomenclatura do cargo de fiscal de obras, postura e 
meio ambiente, que integra o anexo II da Lei 792, de 26/12/2005 e dá outras providências"; Nº 08/2020 
"Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1178, de 24/01/2020, que dispõe sobre fixação de vencimentos 
dos professores municipais"; Nº 09/2020 "Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1179 de 24/01/2020, 
que dispõe sobre fixação de vencimentos das cargos Agente de Saúde e Agende de Combate às 
Endemias"; Nº 10/2020 "Dispõe sobre a unificação das carreiras de tratorista e operador de máquinas 
em operador de máquinas, integrantes dos anexos I e II da Lei 792 de 26/12/2005 e dá outras 
providências".  Informado pelo Presidente que estavam sobre as mesas: 1 - Convite do deputado 
Emidinho Madeira e do Senador Rodrigo Pacheco para reunião sobre cirurgias eletivas no dia 07 de 
fevereiro às 09:00 horas em Guaxupé; 2 - Comunicado da Câmara dos Deputados sobre Recursos do 
Orçamento da União Pagos aos Municípios e Transferências Constitucionais aos Municípios; 3 - 
Informativo da prefeitura municipal sobre recebimento de recurso – proposta no SICONV 096799/2017 
no valor de 95 mil reais; 4 - Notificação de crédito de recursos financeiros sob bloqueio e 26/12/2019, 
que tem por objeto a reforma, ampliação, e modernização da infraestrutura do espaço esportivo do 
Clube Municipal Sebastião Gonçalves de Resende; 5 - Cópias e respostas de ofícios e requerimentos; 
informado ainda, que está no mural cópias de portarias e decretos da Prefeitura. Após foi aberto o 
GRANDE EXPEDIENTE fez uso da palavra O VEREADOR MARCIO DOMINGUES ANDRADE, relatou que 
tem andado pela cidade e tem ouvido reclamações das pessoas a respeito das placas de sinalização, 
placas estas que estão na entrada da cidade ou dentro do perímetro urbano, as quais indicam os 
principais locais e saídas da cidade. Fez requerimento ao executivo com a participação dos vereadores 
Evair Messias, Gabriel Queiroz e Reginaldo Marques requerendo sejam verificadas e renovadas as 
referidas placas. Por sugestão do vereador Evair requer seja verificada placa de sinalização no 
cruzamento entre a descida da Rua Santa Cruz com a Rua Oito de Setembro, a qual proíbe a descida 
de veículos em um pequeno trecho, mas, mesmo assim ocorre de veículos desobedecerem a 
sinalização e descer pelo local, podendo ocasionar acidentes, que então seja verificado se o local 
realmente irá ou não continuar impedido, caso não continue que a placa seja retirada, e caso o 
engenheiro entender que tal placa deve ser mantida, que então sejam implantadas mais placas de 
sinalizada no local para que fique bem visível e os cidadãos possam de fato obedecer a sinalização e 
não descer pelo local, evitando inclusive acidentes com vítima fatal. Por sugestão do vereador 
Reginaldo Marques requer também, que o engenheiro municipal verifique a possibilidade de corrigir 
nomes de algumas ruas da cidade que estão invertidos. Continuando o vereador Marcio Andrade disse 
ter tido informação de que a empresa que fazia o trabalho de troca de lâmpadas dos postes da cidade, 
desistiu do serviço. Relatou que estava sendo feito procedimento para contratação de nova empresa, 
que não sabe como será feito, porém na cidade já existem várias lâmpadas apagadas, necessitando de 
manutenção seja com a troca da lâmpada, ou manutenção da fiação ou de algum equipamento. Fez 
requerimento ao executivo com a participação dos vereadores Danilo Oliveira e Welington Santos em 
regime de urgência para que na medida do possível assim que restabelecer este serviço, seja realizada 
a substituição das lâmpadas queimadas, e também se necessária a manutenção da fiação elétrica que 
necessitar. Enfatizou que solicita urgência porque se forem esperar o procedimento de contratação de 
nova empresa poderão comprometer a segurança dos cidadãos no município. Em seguida relatou ter 
tido informações de que a policlínica municipal está realizando atendimentos médicos, consultas 
médicas, vinte e quatro horas por dia, atendendo uma solicitação de muito tempo feita por esta Casa. 
Fez ofício ao executivo agradecendo por ter atendido tal solicitação e melhorando o atendimento 
médico e a disponibilidade médica para a população. Na sequência fez requerimento ao executivo 
requerendo seja realizada operação tapa buracos não só dentro da cidade, mas, também na rodovia 
da entrada da cidade em especial próximo ao pesqueiro do mamão e alguns outros locais, que estão 



com buracos de grande proporção. Em seguida disse que falaria em nome do cidadão Sierlei França o 
qual procurou o vereador e solicitou apoio na construção de quebra molas, próximo de sua residência, 
seja no início da subida ou um pouco para baixo. Tendo sido relatado que estão tendo dificuldades visto 
que os motoristas estão abusando da velocidade de veículos no local, lembrando que a via é perigosa. 
Além disso, relataram também os perigos oferecidos por aquela rua em relação a descida e subida de 
caminhões, visto que não existem placas de sinalização com esta proibição. O vereador Marcio fez 
requerimento com a participação dos vereadores Evair Pereira e do Presidente da Câmara para que 
verifique junto aos moradores da Rua qual local mais correto para a construção do referido quebra 
molas. Requer também sejam verificados os riscos do tráfego de caminhões naquela subida a qual é 
íngreme e pode trazer riscos de acidentes. Por sugestão do vereador Evair Pereira requer seja 
verificada a possibilidade de instalação de placa que proíbe tanto a subida quanto a descida de 
caminhões naquela rua e por sugestão do Presidente requer ainda, seja realizada operação tapa 
buracos no local. Após o vereador Marcio disse que o município enfrenta vários problemas em relação a 
servidor de informática, tendo sido feito requerimento ao executivo para que seja adquirido servidor 
de internet próprio, o qual poderá evitar vários problemas quanto a informações referentes ao 
município, lembrando que esta aquisição não tem alto custo e que irá resolver muitos problemas 
relacionados a antena referente ao servidor. Após foi feito ofício do Plenário ao executivo 
parabenizando pela elaboração e envio a esta Casa de Projeto de Lei, atendendo solicitação deste 
vereador onde foi criada a OLIMPFORT, tendo sido realizadas várias modalidades de competição entre 
os meses de dezembro e janeiro. Tendo o vereador dito que esta realização foi muito interessante, 
pois, a população gostou, compareceu e disputaram várias modalidades de esporte. Salientou que 
isso é um benefício que em dezembro de 2020 possa acontecer novamente e que a próxima gestão 
possa dar continuidade no projeto o qual deu certo, tem baixo custo e traz benefício grande para a 
população. O vereador Marcio Andrade parabenizou a servidora Juliana Vidigal que tomou frente do 
projeto, com a ajuda da Sra. Marisa Prado e vários outros colaboradores. Em seguida informou que a 
empresa ADPM que prestava assessoria contábil para a prefeitura municipal rescindiu contrato com o 
município dia 31/12/219. Que a prefeitura realizou processo licitatório para contratação de outra 
empresa e com isso a ADPM não fechou as contas do município, ou seja, as prestações de contas e com 
isso o município corre risco de não conseguir certidões negativas caso necessite. Relatou que a 
prefeitura já entrou na justiça, o juiz deu liminar, mas, a ADPM está tentando não cumprir a decisão 
judicial mas o município com esta situação fica travado em várias questões podendo restringir alguma 
certidão negativa e infelizmente algum recurso financeiro que esteja previsto para o município possa 
não ser recebido. Enfatizou ser muito triste uma empresa como a ADPM não ter o profissionalismo de 
terminar um serviço que estava previsto em contrato assinado. Em aparte o vereador Evair Pereira disse 
concordar com o colega Marcio, mas, a prefeitura deveria ter tomado o cuidado de esperar a empresa 
encerrar seus serviços no município para após providenciarem um procedimento para contratação de 
nova empresa para a referida prestação de serviços, pois, o risco de ocorrer este fato existia, então 
deveriam ter pensado um pouco e deixado para cancelar este contrato quando a ADPM tivesse 
terminado seus trabalhos na prefeitura. O vereador Marcio concordou no sentido de que poderiam ter 
tido precaução, mas, não podem deixar de registrar o profissionalismo da empresa em não cumprir o 
que estava estipulado no contrato e fica triste porque o município pode ser prejudicado com isso. Tendo 
os vereadores relatado os anos em que a ADPM prestou serviços no município mencionando que 
deveriam ter mais compromisso e até mesmo gratidão. Quanto aos PL o vereador Marcio disse que as 
comissões optaram por liberar o nº 05, nº 06-A, pois, na verdade houve um erro no edital do concurso e 
para que não ocorra o cancelamento será feita esta alteração para não prejudicar os participantes. Em 
seguida  foi feito ofício do Plenário ao executivo agradecendo por ter atendido solicitação dos 
vereadores quanto ao erro cometido pela administração de não ter incluído o valor de cinqüenta reais 
de abono no salário dos professores e agentes de saúde e endemias, tendo sido encaminhados 
projetos de nº 08 e 09 para resolver esta situação. Em relação ao PL nº 10 disse que permanecerá com 
as comissões para análise. Antes de encerrar relatou que para resolver mais rapidamente a questão dos 
PL que estão na Casa, o vereador Marcio solicitou ao Plenário fossem colocado em votação o pedido de 
urgência dos PL 05, 06-A, 08 e 09/2020, pois, desta forma já aprovam em turno único visando resolver 
um problema solicitado pelos vereadores. Após O VEREADOR EVAIR MESSIAS PEREIRA, parabenizou 
pela realização da OLIMPFORT a qual transcorreu tudo bem, tendo relatado que o esporte faz bem tanto 
para a mente quanto para o físico. Em relação a sugestão e participação no requerimento do vereador 
Marcio disse que administração é responsável pelas placas de sinalização e a policia militar é 



responsável pelo cumprimento do que diz as placas. E que no cruzamento do final da Rua Santa Cruz 
com a Rua Oito de Setembro, existe placa que impede a descida/virada para a Rua Santa Cruz, mas, é 
possível ver com frequência as pessoas descerem o trecho,mas, algumas pessoas da cidade entendem 
que o referido trecho é impedido e sobem o local sem medo de encontrar com algum veículo, porém, há 
o risco de se deparar com algum veículo podendo ocasionar acidentes. Tendo o vereador relatado que 
está citando isso porque passou pelo local e por pouco não acontece acidente com o mesmo. Em 
seguida o vereador Evair Pereira fez requerimento ao chefe de transportes requerendo informações 
quanto a legalidade e os motivos de uma ambulância do município estar sendo utilizada no transporte 
de cimentos e todo tipo de ferramentas do pátio municipal. O vereador salientou que este veículo é do 
ano de 2015, ou seja, novo e isso é vergonhoso para o município, além de ser criminoso porque um 
veículo da saúde não pode ser utilizado desta maneira. Relatou que enquanto muitas pessoas 
necessitam de transporte na área da saúde e não são atendidos, há uma ambulância transportando 
cimento. Enfatizou que o prefeito deve aproveitar desse recurso que está chegando do pré sal o qual 
não é pouco e adquirir um caminhão 3/4 ou uma caminhonete para fazer este tipo de serviço e não 
utilizar veículos destinados a outros setores. Citou exemplo da cidade de Pratápolis em que o veículo 
que transporta pacientes é uma Ipanema, ou seja, dos anos 90, veículo este que esteve recentemente 
dando apoio ao município de Fortaleza que estava sem ambulância, sendo possível observar que esta 
Ipanema está totalmente intacta em perfeitas condições sendo vergonhoso para Fortaleza uma 
ambulância do ano de 2015 ou mais nova que esteja fazendo este tipo de transporte. Em seguida 
questionou o que significa o monumento deixado em cima da rotatória na entrada da cidade de 
Fortaleza, sentido Jacuí. Comentou que no local há um estrutura de ferro, uma passarela em cima do 
canteiro há aproximadamente quatro meses. Disse que muitos questionam se aquilo é cartão postal da 
cidade. Falou ser vergonhoso porque a passarela que foi arrancada não foi concluída, simplesmente 
jogaram pedras e terra no local, e o monumento retirado do mesmo estava servindo para dois 
andarilhos dormirem embaixo da estrutura por aproximadamente uma semana. Comentou que o mato 
está alto em cima desta estrutura e que isso é vergonhoso porque é uma entrada da cidade e este é um 
cartão postal do povo de Fortaleza. Tendo sido feito requerimento ao executivo para que sejam 
tomadas providências neste sentido. Enfatizou que não está criticando o prefeito, que o mesmo tem 
muito com o que se preocupar, mas, esta situação desta estrutura pode comprometer a visão que as 
pessoas tem da cidade até porque tem ocorrido várias festas e as pessoas chegam e se deparam com 
esta situação. Após deixou claro que foi favorável ao piso salarial dos professores e dos agentes de 
saúde e combate a endemias. Fez requerimento ao executivo para que seja encaminhado PL fixando o 
piso salarial de todos os servidores públicos municipais para que não haja discriminação entre 
funcionários, ou seja, tratamento diferenciado entre os mesmos já que prestaram o mesmo concurso 
público. Falou sobre aumentos mascarados entre os funcionários, que os professores e agentes 
merecem, foi favorável, que o aumento dos mesmos foi de 12% enquanto que os demais servidores da 
prefeitura tiveram reajuste de 4,5%. Solicitou ao prefeito que quando o mesmo fizer algo em benefício 
para alguma classe que faça também para as outras, porque pode ser que estas diferenças em algum 
momento pode gerar uma denúncia de que está havendo tratamento diferenciado. Em relação a 
policlínica relatou que o atendimento vinte e quatro horas sempre ocorreu, mas, para as consultas 
haviam horários estipulados e as vezes o cidadão vinha da zona rural e necessitava aguardar. Disse que 
os vereadores vem lutando com esta questão há muito tempo, inclusive em mandatos anteriores, e 
mesmo que tarde, no último ano e mandato a mudança foi feito e por isso gostaria de agradecer ao 
prefeito. Pediu a atual administração, assim como, a próxima que vier que o atendimento das consultas 
continuem como estão agora e não seja cortado e volte a ser como anteriormente. Disse que conforme 
implantado atualmente é excelente porque a partir do momento que a pessoa procura o hospital é 
porque necessita de atendimento. Após relatou que as estradas do município nunca estivram na 
situação que está, citou exemplo da estrada de Jacuí que encontra-se com crateras e também com as 
margens bastante fechadas devido ao excesso de mato o que é vergonhoso, mas, agora a Casa recebe 
PL extinguindo o cargo de tratorista, sendo que o município possui duas roçadeiras e elas são adaptadas 
nos tratores. Relatou que o Sindicato merece o trator, mas, devem dividir o pão, que a administração 
não deve atender só o sindicato e deixar as estradas. Tendo feito requerimento ao executivo 
requerendo em regime de urgência a limpeza das margens das estradas rurais em especial sentido 
Jacuí, bem como,  a manutenção/cascalhamento das mesmas. Comentou que devem levar em 
consideração o período chuvoso e as dificuldades para mexer, mas, pede encarecidamente para 
deixarem para aterrar curral mais pra frente quando as estradas estiverem em boas condições, porque 



as vezes utilizarem cascalho que é da prefeitura para aterrar curral e elevar quase um metro de altura 
um curral próximo a Fortaleza, este cascalho poderia estar sendo colocado nas estradas, sem contar que 
o cascalho que o município tinha acabou, porque para este curral foram usados muitos caminhões. Em 
aparte o vereador Marcio Andrade relatou que não podem tapar o sol com a peneira, que as estradas 
estão muito ruins, e o que deixa triste é que tem alguns "puxa sacos" que dizem que nunca viram as 
estradas boas como estão, tendo o vereador dito para esta pessoa que então a mesma não andava nas 
estradas do município principalmente quando possuía mais recursos. Após o vereador Evair informou 
que a ASSOCIART encerrou suas atividades por falta de associados e justamente pelo fato de a 
associação não estar conseguindo sobreviver sozinha, visto que o grupo votorantim fechou e era o que 
mantinha a associação, e com isso foram acumulando dívidas sendo necessário o fechamento. O galpão 
usado pela associação foi devolvido ao prefeito, quinze máquinas eram da prefeitura, foram devolvidas 
a mesma, e também foi feita doação de vinte máquinas que eram da ASSOCIART e do projeto 
votorantim a CRAS. Quanto as máquinas do projeto informou que não há informações se virão buscar 
ou não tendo ficado bem esclarecido que se vierem as mesmas deverão ser entregues porque o projeto 
não foi concluído na gestão anterior da associação. Esclareceu que quando fez a doação foi para o CRAS 
porque o Estatuto prevê que em caso de dissolução da associação, a devolução deveria ser feita para 
uma entidade de mesmo fim que seria para uma associação ou para uma parte social, por isso, fez 
contato com a Sra. Divan e com o prefeito e foi feita esta devolução. Informou que a Sra. Divan se 
mostrou muito interessada tendo informado que há várias costureiras que estão procurando para 
trabalharem em casa e isso irá beneficiar trinta e cinco costureiras. Na opinião do vereador desta forma 
irá funcionar melhor do que com a ASSOCIART que tinha que arcar com despesas de contador, energia e 
água. Informou que quando fez a devolução do galpão ao prefeito, foi procurado pelo Sargento Paulo 
Henrique o qual demonstrou interesse em fazer permuta do atual quartel localizado próximo a 
prefeitura com o galpão em questão. Tendo o vereador Evair Pereira feito requerimento com a 
participação dos demais vereadores ao executivo para que seja estudada a possibilidade de fazer esta 
permuta, uma vez que o quartel está anexo a prefeitura, existe espaço que permite aumentar o 
espaço físico da prefeitura seja por esta administração ou pelas próximas. Salientando que com esta 
permuta o município não sai perdendo porque está havendo apenas troca de cômodos, enfatizando 
também que pelo fato de o quartel ser próximo da prefeitura não há privacidade entre os prédios e os 
assuntos podem ser ouvidos de um cômodo para o outro Falou também que o quartel deve ser um 
local mais resguardado e que tem garagem e atualmente as viaturas são guardadas no hospital e o 
galpão oferece condições de fechar a frente. Em seguida com a participação do vereador Helio Justino 
fez requerimento ao executivo requerendo a limpeza do Estádio Beira Rio inclusive das 
arquibancadas, por sugestão do vereador Helio requer sejam retiradas as redes dos gols do referido 
estádio visando maior conservação.  Comentou que a grama foi cortada, mas, que as arquibancadas 
estão desleixadas. Quanto ao que foi conversado com o procurador jurídico do município, gostaria de 
dizer ao mesmo que o projeto que esta em trâmite em relação aos tratoristas, que realmente seja 
encaminhada a esta Casa a questão da LRF, os artigos 16 e 17 porque a prefeitura assume que tudo está 
dentro da legalidade, porque se caso nos próximos projetos não tiver esta informação, este vereador irá 
pedir vistas aos projetos justamente por esta questão, independente de que projeto seja. Antes de 
encerrar o vereador Evair Pereira fez ofício ao SINDISFOR solicitando apoio do mesmo quanto a 
solicitação de regularização do piso salarial dos demais servidores municipais,da mesma maneira que 
apoiou a aprovação do piso salarial dos professores e dos agentes de saúde e combate a endemias, 
tendo em vista ter sido uma ação correta e por isso devem continuar desta forma. Em seguida O 
VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO RODRIGUES comentou que não há como reclamarem das chuvas 
porque necessitam muito dela, porém, as condições das estradas vão chegando num ponto que está 
ficando difícil. Fez requerimento com participação dos vereadores Welington Santos e Evair Pereira ao 
executivo requerendo sejam colocados na estrada principal do Bairro Chapadão, quatro caminhões de 
cascalho, mais especificamente na descida onde de um lado localiza-se as terras do Sr. Nelson 
Bernardino e do outro lado a propriedade do Sr. Luiz do Lucino, tendo em vista, que este é o local 
onde tem dado mais trabalho nos dias chuvosos. Fez também requerimento ao executivo para 
substituição de duas lâmpadas na quadra na Bairro Chapadão, tendo em vista recebimento de 
reclamações pelos atletas que freqüentam o local.  Apos foi feito ofício do Plenário a equipe 
organizadora da OLIMPFORT, parabenizando e agradecendo pela realização das olimpíadas e para a 
administração por ter acatado o projeto do vereador Marcio colocando em prática tendo sido muito 
gratificante. Voltou a repetir que está se surpreendendo com os últimos campeonatos realizados pois 



há uma disputa acirrada mas com respeito ao adversário em todas as modalidades e por isso gostaria de 
parabenizar todos os participantes. Falou da importância de participar e também que o mais importante 
e mais bonito é o respeito com o próximo. Também foi feito ofício do Plenário parabenizando o 
presidente do sindicato rural, o Sr. Messias Pimenta e demais organizadores pela realização do 
primeiro encontro de carros de boi ocorrido recentemente na cidade. Enfatizou a importância desta 
festa que relembra o passado e não deixa a tradição cair no esquecimento. Em aparte o vereador 
Marcio Andrade disse que rodeio e festa são muito bons, mas, o encontro do carro de boi existe 
particularidade porque acontece conforme antigamente, ou seja, troca de dias. Disse que esta festa só 
foi possível primeiro ao Sr. Messias Pimenta que é o carreiro que mais frequenta os encontros da região, 
bem como, aos demais participantes do município. Comentou que o executivo quis ajudar, mas, não 
adiantaria nada se o prefeito quisesse fazer este encontro se estes carreiros de Fortaleza não 
participassem das festas na região, então os cumprimentos são para os carreiros principalmente o Sr. 
Messias que é o pioneiro destes eventos no município. Continuando o vereador Francisco Ronivaldo 
frisou a participação do povo de Fortaleza no evento, pois, não adianta ser organizado seja um evento 
como o do carro de boi ou um campeonato e a população não participar, mas, a comunidade de 
Fortaleza sempre tem participado. Em relação aos projetos disse que aguardaria votação.  Após O 
VEREADOR REGINALDO MARQUES DOS SANTOS, fez requerimento ao executivo para que verifique a 
possibilidade de fazer manutenção com a máquina motoniveladora a estrada sentido Bairro Tebas, 
bem como, na estrada sentido as terras do Sr. Nenzinho, visando minimizar a quantidade de buracos. 
Em relação as lâmpadas queimadas na cidade disse que iria fazer requerimento, mas como o vereador 
Marcio explanou talvez seja possível contratar um eletricista da cidade mesmo visando minimizar este 
problema pois são muitas as lâmpadas queimadas na cidade. Citou alguns lugares, falou da distância 
entre um poste e outro e de algumas ruas com curvas e que se queimar uma lâmpada a distância escura 
é bem maior do que a normal. Em seguida por sugestão do vereador Reginaldo Marques foi feito 
requerimento do Plenário ao executivo requerendo seja feita fiscalização pelo engenheiro da 
prefeitura, do trabalho feito pela COPASA na cidade em relação a colocação de massa asfáltica em 
vários locais da cidade onde foram feitas escavações por esta empresa, pois,  o material está sendo 
colocado sobre a terra molhada e se soltando rapidamente. Enfatizou que o funcionário da copasa que 
tem tapado os buracos não tem experiência para isso pois é encanador, lembrando que está fazendo o 
serviço com boa vontade, mas, está jogando a massa asfáltica sobre a terra molhada e com isso o 
material se solta. Citou vários pontos da cidade que se encontram nesta situação. Em relação as 
máquinas de costura citadas pelo vereador Evair, o vereador Reginaldo disse que gostaria que ficasse 
claro que as máquinas foram repassadas para o CRAS, então as máquinas que irão beneficiar as famílias 
em suas casas foram repassadas para o CRAS apenas para fazer a realocação das mesmas. Que está 
dizendo isso porque as vezes entregam a máquina para a costureira dizendo que conseguiu o 
equipamento para a mesma e na verdade as máquinas foram deixadas no CRAS para fazer a parte social. 
Em aparte por sugestão do vereador Marcio Andrade foi feito requerimento do Plenário ao executivo 
requerendo a elaboração de projeto para que a distribuição destas máquinas seja realizada através do 
setor de assistência social, sendo observado quem tenham treinamento para que isso não se 
transforme em algo político. Tendo o Plenário concordado com a sugestão. Tendo o vereador 
Reginaldo esclarecido que a ASSOCIART repassou as máquinas para o CRAS para estarem sendo 
distribuídas para que esta situação não seja usada de forma em beneficiar algumas pessoas. Em relação 
ao encontro de carreiros o vereador Reginaldo disse que fica devendo grande obrigação aos mesmos 
pois já presenciou os carreiros de Fortaleza deixarem festas na cidade e saírem para pagar dia de 
carreiros em outros municípios. Esclareceu que foi anunciado que o evento que ocorreria seria o 
primeiro encontro de carreiros do município, mas, muitos não entenderam porque já houve evento 
deste tipo antes, porém, os que já aconteceram não podem constar no circuito, e devido a visita que 
alguns carreiros de Fortaleza fizeram em outras cidades que já pertenciam ao circuito fez com que o 
município de Fortaleza entrasse no referido circuito e por isso aconteceu o evento e no convite constou 
a frase "primeiro circuito sul mineiro de encontro de carreiros". Agradeceu a toda população de 
Fortaleza pela participação no evento e disse que ninguém esperava que a mocidade de Fortaleza 
comparecesse ao evento e que esperavam um público de meia idade para cima que são pessoas que 
trabalharam com este tipo de tração animal. Relatou que a realização do evento nada mais é do que 
manter vida a tradição. Comentou que os jovens aderiram a festa e não houve ocorrência, tendo sido 
feito ofício do Plenário ao grupamento da polícia militar agradecendo ao apoio dado durante a 
realização do encontro de carreiros. Agradecendo também principalmente pela forma que agiram ao 



informar que o alvará foi retirado somente para até as dezoito horas, tendo sido educados e com 
forma diferenciada de conversar e explicar e devido a isso, não houve cidadão que não cumpriu o que 
foi solicitado pelos policiais, tendo também orientado que para  próximo evento o alvará seja feito 
com horário mais estendido para que os cidadãos pudessem se divertir por mais tempo. O vereador 
Reginaldo Marques enfatizou a importância de os policiais estarem no local pois traz a sensação de 
segurança maior.  Apos falou O VEREADOR GABRIEL LOURENÇO DE QUEIROZ, relatando que aguardaria 
a votação dos projetos em trâmite. Após O VEREADOR HELIO JUSTINO DOS SANTOS, parabenizou todos 
os participantes da OLIMPFORT. Justificou que não pode participar do encontro de carros de boi porque 
estava trabalhando, tendo se desculpado por isso, uma vez ter recebido o convite para participação. Em 
seguida relatou ter recebido reclamações quanto a necessidade de instalação de poste de iluminação 
pública no prolongamento da Rua Ferreira Muniz, devido o local estar bastante escuro e do lado existe 
terreno baldio. Tendo sido feito requerimento em regime de urgência neste sentido ao executivo com 
a participação dos vereadores Danilo Oliveira e Evair Pereira. O vereador Helio disse que a cidadã que 
reside próximo ao local já buscou informações na CEMIG e informaram que a solicitação deve partir do 
município. Após falou sobre alguns disputas de campeonatos que ocorrem no poliesportivo, e da falta 
de bebedouro inclusive para as crianças que utilizam do espaço. Tendo feito requerimento com 
participação do vereador Evair Pereira ao executivo para que seja adquirido e instalado no local 
bebedouro que comporte maior quantidade de litros de água para atender tanto as crianças quanto 
aos adultos que praticam esportes no poliesportivo municipal. O vereador relatou que quando sentem 
sede bebem água no banheiro e o bebedouro que existe no local está com defeito. Com relação as 
estradas rurais o vereador Helio Justino questionou ao Presidente se não poderiam realizar a capina 
química já que o mato tomou as margens de grande parte das mesmas. Respondido pelo vereador 
Marcio Andrade que sim desde que não seja utilizado herbicida nas margens de rios e córregos. No uso 
da palavra o vereador Evair Pereira disse que o que tem prejudicado mais os motorista é o mato alto das 
margens das referidas estradas e dependendo da proporção do mato o herbicida não irá eliminá-lo. O 
vereador Helio Justino disse que do seu ponto de vista esta capina química seria o ideal porque a 
brachiária tomou conta das estradas e com o tempo chuvoso se fizer a roçada, no prazo de cinco ou seis 
dias o mato já brota novamente. Em resposta o Presidente sugeriu fosse feito requerimento do 
vereador ao executivo sugerindo a referida capina. Tendo o vereador Helio Justino feito requerimento 
ao executivo neste sentido, tendo em vista que as margens das estradas necessitam urgentemente 
desta manutenção. Sugerido pelo Presidente que o chefe do setor fizesse levantamento destes locais e 
verificasse a forma mais fácil, prática e rápida para resolver este problema. Em seguida entrarão em 
discussão sobre o fato de os proprietários de terras fazerem cerca praticamente dentro da  estrada, 
pois, devido a isso muitos locais ficam sem roçar porque a roçadeira não alcança. Tendo  o vereador 
Helio dito que um dos proprietários questionou se o mesmo iria arrebentar a cerca e com isso ele fez o 
serviço da forma que deu saiu para roçar em outro lugar. Tendo o vereador Evair dito que a 
administração deveria alertar os sitiantes solicitando que afastem a cerca ou do contrário o referido 
proprietário deverá manter limpo aquele espaço. Pediu a palavra o vereador Reginaldo para relatar que 
o que dificulta é igual aconteceu na descida do morro grande pois a enxurrada estava descendo e 
estragando todo o local, daí foi feita caixa seca para desvio de enxurrada, mas, foi necessário fechar 
porque disseram que não pode ser feito desvio. Comentou que no município todos se conhecem e se 
alguém quiser cumprir a lei é crucificado, houve novamente discussão sobre o assunto, sobre passar a 
máquina na estrada pro muito tempo e formar barrancos e também sobre as leiras que vão ficando cada 
vez mais para dentro da estrada. Pediu a palavra o vereador Francisco Ronivaldo para relatar que a 
verdade é uma só, que todos querem e exigem estrada em boa qualidade, mas, nem o esgoto alguns 
proprietários de terras deixam tirar , o vereador Helio concordou. Em aparte o Presidente informou que 
em relação ao bebedouro no poliesportivo este é um problema que vem se arrastando há anos. Tendo o 
vereador Helio questionado ao colega Evair se nos itens devolvidos a prefeitura não haveria um 
bebedouro, respondido que sim, e que também quando o vereador Marcio foi Presidente os 
bebedouros da Câmara foram substituídos e doados para o poliesportivo, mas, acha que não foi 
instalado. O vereador Gabriel Queiroz informou que viu instalando bebedouro no local nesta data. Em 
Seguida O VEREADOR DANILO JUNIOR DE OLIVEIRA, parabenizou a administração e todos os envolvidos 
na realização da OLIMPFORT, dizendo que a prática de esportes contribui muito para a saúde e bem 
estar da comunidade. Falou também da alegria de poder participar e disse que os jogos ocorreram 
dentro da normalidade tendo sido um momento rico e prazeroso do encontro das famílias fortalezenses 
em volta do esporte. Após fez requerimento ao executivo requerendo seja realizado reparo na ponte 



próxima da propriedade do Sr. Antonio Monteiro e também sejam feitas as manutenções das estradas 
rurais do município. Relatou que esta solicitação já foi feita anteriormente mas gostaria de registrar 
novamente porque os moradores daquele bairro rural solicitou ao vereador, tendo o vereador solicitado 
que junto do setor competente possam tomar as providências cabíveis no intuito de sanar o problema. 
Comentou que recebeu fotos da referida ponte e realmente a mesma está em péssimas condições de 
tráfego em todos os sentidos. Em relação as estradas, o vereador disse que é ciente de que mês de 
janeiro foi bastante chuvoso, tendo agradecido a Deus visto que o município não teve vítima fatal das 
enchentes que vem ocorrendo no estado, mas, pediu apoio da administração e do chefe do setor para 
que possam atender as comunidades rurais que estão aguardando o reparo das estradas vicinais. Em 
relação a mudança do destacamento da polícia militar disse que teve a oportunidade de falar com o 
sargento Paulo Henrique, que tem conhecimento com o mesmo o qual comentou que o colega Evair 
faria a solicitação tendo o vereador respondido que assim que a mesma fosse feita iria apoiar, pois, 
acredita que estas instalações novas para o destacamento irá contribuir para o trabalho que é 
desenvolvido na área de segurança no município. O vereador Danilo Oliveira disse que o sargento falou 
sobre o espaço mais adequado e também sobre o fato de o município contar com uma policial do sexo 
feminino e no galpão os banheiros são separados e isso no quartel atual não ocorre por haver apenas 
um banheiro. Tendo dito que as instalações são mais adequadas e vão comportar o destacamento 
militar de maneira a melhor atender os serviços prestados a comunidade. Enfatizou que a administração 
deve desburocratizar de forma a realizar esta mudança de local pois, o espaço está ocioso e poderá ser 
ocupado pelo destacamento militar, tendo o vereador certeza de que os valentes policiais militares já 
respondem e irão responder ainda mais a esta parceria que o município tem com o Estado. Solicitou 
novamente ao prefeito que sejam feitos todos os esforços para que esta mudança de local seja 
efetivada o mais breve possível, se possível no primeiro semestre de 2020 possibilitando que a PM 
tenha um local próprio.  Quanto a instalação de poste na Rua Ferreira Muniz diz que sabem que existe 
trecho que não foi ainda pavimentado o qual necessita da instalação deste poste, e em virtude que a 
iluminação pública é de responsabilidade do município até porque é cobrado no IPTU a taxa de 
iluminação pública, é que solicitam do poder público seja providenciada a instalação deste poste. 
Quanto aos PL que tramitam nesta Casa, em reunião de plenarinho com a assessoria do procurador 
jurídico do município e do assessor jurídico da Câmara, definiram a liberação do projeto nº 05, por 
fazerem a comparação entre as atribuições constantes do edital e as constantes desse projeto de lei. 
Quanto aos PL nº 08 e 09 em razão de o executivo ter atendido requerimento dos vereadores os 
mesmos serão liberados para votação. Com relação ao PL nº 06-A que substitui o PL nº 06 também por 
se tratar de um consenso entre os nove vereadores o mesmo será liberado para votação, ficando apenas 
com as comissões o PL nº 10. Após O VEREADOR WELINGTON DOS REIS DOS SANTOS, comentou que o 
colega Francisco Ronivaldo fez requerimento para cascalhamento da estrada do Chapadão e todos 
sabem que no bairro a situação não está boa. Pediu apoio dos vereadores para que fosse montada 
comissão e fossem visitar o bairro, porque como vereador, representante do povo está entendendo que 
está sendo perseguido politicamente em seu bairro o qual é muito grande. Comentou que está 
passando por problemas de saúde envolvendo seus pais. Que faltou em algumas reuniões por não 
conseguir sair do local assim como muitos estão com o mesmo problema. Relatou que quando conversa 
com o prefeito o mesmo informa que as manutenções serão feitas. Comentou que apesar de não 
desmerecer ninguém acha o chefe do setor não conhece o bairro direito. Informou que no local 
conhecido como córrego da onça, existem três pontes que estão em péssimo estado e quando a patrol 
chega ao local, não há como atravessar para outro lado, onde também há estrada que necessita de 
manutenção e liga ao município de São S. do Paraíso. Já na saída da propriedade deste vereador a ponte 
não suporta a passagem da máquina para chegar até a residência de seu pai, e ainda do outro lado não 
há como a máquina chegar porque existe mata burro que está há quatro anos sem manutenção, ou seja, 
durante este mandato não foi mexido. Relatou que tentou reformar o mata burro mas, já estragou 
novamente. E por isso, está pedindo apoio dos vereadores porque se tivessem a oportunidade de 
estarem indo no local par verem como está a situação que estão passando e que nunca passou nestes 
quase trinta anos de vida política e por isso acha que está havendo perseguição política com o mesmo, e 
se o problema for com o vereador que o prefeito converse com o mesmo e deveriam pensar que no 
Bairro residem pessoas que votam em Fortaleza e contribuem e pagam impostos no município. 
Comentou que está deixando seu desabafo e está pedindo ajuda aos nobres colegas vereadores, porque 
estão com três anos de mandato e até o momento nada foi feito e se continuar assim terá que procurar 
outros meios. Relatou que a máquina patrol está no Chapadão há vários dias paradas e podem contar os 



dias que a mesma trabalhou, porque cada dia acontece um problema com a máquina apesar de que o 
vereador entende que somente a patrol também não resolve o problema. Enfatizou que no plano de 
governo da atual administração, consta que seriam deixados no bairro chapadão um patrol, um 
caminhão e a retroescavadeira a qual neste mandato esteve no Chapadão apenas uma vez que o 
vereador viu. Salientou que não se faz mais aração de terras e não se ajuda mais ninguém. Se lembrou 
que quando ocorreu votação em relação ao transporte escolar, fez com que atualmente o município 
perdesse para Pratápolis porque a maioria dos alunos do bairro estão estudando na referida cidade, 
uma minoria estuda em Fortaleza e outra pequena parte se mudaram para São Sebastião do Paraíso ou 
para outros bairros próximos para serem beneficiados e por isso este vereador está entendendo que 
está sofrendo perseguição política. Questionou o que a administração fez até hoje no Bairro Chapadão 
mesmo tendo dois representantes que não medem esforços, correm atrás e falta de falar não é, 
lembrando que não adianta ficarem fazendo requerimento, tendo questionado o que o prefeito tem de 
maldade contra este vereador, se é só porque não apoiou o mesmo na política. Que se não foi parceiro 
na época da campanha, deveriam esquecer e se unir, porque somente porque mora lá está 
prejudicando seu bairro. Disse que não tem duas caras que sua vida política é muito limpa, e que 
entende que o prefeito deveria fazer as coisas conforme necessita. Falou sobre a limpeza das margens 
das estradas, sobre ter ou não os maquinários, e se não tiver que contrate pessoal e faça o serviço e se 
tiver como pulverizar com herbicida que então seja feito. Sobre cascalhamento, disse que dá para 
contar nos dedos quantos caminhões foram levados ao Chapadão. Disse que não foi feita manutenção 
nos mata burros, nos manilhamentos que eram trinta e oito e há apenas dois funcionando. Questionou 
se irão deixar para fazer tudo próximo do período eleitoral e disse não concordar com isso. Tendo sido 
feito requerimento do Plenário ao executivo requerendo visita do engenheiro do município nas  três 
pontes proximas das propriedades dos senhores Ralph Biage, Francisco Rodrigues de Souza (in 
memória) e Diomar dos Santos visando verificar a qualidade e estrutura das mesmas. Que seja 
emitido laudo das atuais condições das referidas pontes, os quais deverão ser repassados ao 
executivo e ao chefe do setor para que sejam feitas as devidas manutenções, assim como, dos mata 
burros do bairro que estão em más condições de tráfego.  É importante informar que alguns 
moradores do local se dispuseram em doar madeiras para tais reformas. Requer ainda, sejam 
verificadas as condições das demais pontes do município, e que seja emitido laudo de cada uma 
dessas pontes após a visita do engenheiro nestes locais e sejam encaminhadas cópias dos mesmos a 
esta Casas. Em aparte o vereador Evair Pereira comentou que em relação as pontes recentemente o 
cidadão conhecido como "Queijo" caiu dentro de uma delas próxima do Sr. Joel Nelito e graças a Deus 
não machucou, mas, seu veículo ficou totalmente dentro do buraco e se houvesse chuva forte e  
enchente, quem estava no veículo teria morrido. Comentou que esta questão de ponte é muito séria, 
que não devem esperar a ponte cair, que devem ir aos locais, entrem na parte de parte de baixo e 
verifique o que está precisando, pois, as vezes é mais fácil consertar antes de estragar totalmente. 
Continuando o vereador Welington disse que no bairro existe mata burro de ferro e no começo do 
mandato o chefe do setor esteve no local e disse que o tiraria de lá e traria para soldar, mas, o mata 
burro continua no local, já aconteceram vários acidentes, existem fotos e vídeos mostrando que o mata 
burro de ferro está remendado com madeira. Disse que se a prefeitura não tem condições de fazer 
solda em um mata burro, então que retire o mesmo e coloque um de madeira para que não aconteça 
coisa pior. Comentou que observa as situações que alguns serviços são feitos para uns e para outros 
não. Disse que isso não é justo porque todos são eleitores e contribuem e o tempo vai passando e o 
vereador vai entendendo que se o problema é ele, então o prefeito tem que ser homem de chegar no 
mesmo para conversarem. Que sempre procura o mesmo na prefeitura com solicitações e o mesmo 
informa que serão feitas mas nunca foram e pode ser que os meios políticos do prefeito seja diferente 
porque no entendimento do vereador primeiramente deve-se cuidar da sociedade, tendo citado que o 
período escolar está se iniciando e não há condições de trafegar pela estrada principal. Falou que sabe 
das condições da prefeitura mas que o serviço deveria ser feito de forma certa e não arrumar uma parte 
em um lugar e outro noutro de forma a atender a todos.  Em aparte o vereador Marcio Andrade disse 
que ao menos uma vez ao ano as condições destas pontes deveriam ser verificadas. Após O PRESIDENTE 
comentou que o município possui apenas uma máquina motoniveladora. Fez requerimento com 
participação do vereador Welington Santos ao executivo para que seja verificada a possibilidade de 
contratar outra máquina para ajudar na manutenção das estradas rurais, para que não fique estradas 
sem serem atendidas. Requer também seja verificada ainda a possibilidade de adquirir a referida 
máquina para o município. Em aparte o vereador Marcio Andrade disse que existe até promessa de 



doação de máquina ao município, mas, se o município não conseguir resolver a situação com a ADPM, e 
não conseguir as certidões necessárias, isso não será possível. Continuando o Presidente com 
participação dos vereadores Marcio Andrade, e Evair Pereira fez requerimento ao executivo 
requerendo o manilhamento de trecho próximo ao Pesqueiro do Mamão, visto que a enxurrada 
atravessa a estrada a qual fica em condições ruins de tráfego. Após o Presidente parabenizou o 
vereador Marcio Andrade pelo projeto da OLIMPFORT, assim como a administração que colocou em 
prática e foi um sucesso, tendo solicitado que a promoção deste evento continue por muito tempo. 
Sobre o evento dos carreiros de bois disse ter sido sucesso, que todos sabem que aqui em Fortaleza não 
foi o primeiro encontro de carros de boi ocorrido porque já houve outros, mas, este foi o primeiro do 
circuito. Que há alguns anos a ADESFORT fez encontro de carreiros em parceria com o município que 
também foi muito bem organizado e com muita participação de vários carreiros. Não havendo mais 
assuntos para o Grande expediente, passou-se a ORDEM DO DIA, com a seguinte pauta: O Projeto de 
Lei nº 10/2020 permanece com as comissões. Votação da urgência especial dos projetos de leis nº 05, 
06-A, 08 e 09/2020, solicitado pelo vereador Marcio Andrade, aprovado por unanimidade. Votação dos 
seguintes projetos Leis: Nº 05/2020 "Estabelece descrição das atividades do cargo de enfermeiro 
policlínica que assa a compor o anexo VII da Lei 792 de 26/12/2005, e dá outras providências", aprovado 
por unanimidade;Nº 06-A/2020 "Altera nomenclatura do cargo de fiscal de obras, postura e meio 
ambiente, que integra o anexo II da Lei 792, de 26/12/2005 e dá outras providências", aprovado por 
unanimidade; Nº 08/2020 "Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1178, de 24/01/2020, que dispõe 
sobre fixação de vencimentos dos professores municipais", aprovado por unanimidade; Nº 09/2020 
"Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1179 de 24/01/2020, que dispõe sobre fixação de vencimentos 
das cargos Agente de Saúde e Agende de Combate às Endemias", aprovados por unanimidade. Votação 
dos requerimentos apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a 
tratar, o Presidente convoca para a centésima segunda reunião ordinária da quarta sessão legislativa 
ordinária da décima quarta legislatura, a realizar-se no dia 10 de fevereiro de 2020, às dezenove horas 
na sede da 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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