
 

 

 

 

 

ATA DA SEPTUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 13 DE MAIO 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. Em seguida foi aberto o PEQUENO EXPEDIENTE 
com a seguinte pauta: Comunicada a distribuição de cópias do convite para participar de 
palestra com tema: “O papel e os desafios do legislativo estadual”, na abertura do nono 
Congresso Mineiro de Vereadores, nos dias 14 e 15 de maio em Belo Horizonte, às 9h da manhã, 
no Estádio Mineirão, Auditório Atlético. O Presidente comunicou que estavam expostas no mural 
de avisos da Câmara novas cópias de portarias e de decretos do executivo e que estavam sobre 
as mesas cópias de respostas de ofícios e requerimentos. Instalado o GRANDE EXPEDIENTE, O 
PRESIDENTE, passou a palavra para o vereador EVAIR MESSIAS PEREIRA que cumprimentou 
a todos os presentes e aos ouvintes da rádio difusora e internet. Disse que é uma satisfação ver o 
recapeamento das vias da cidade, comentou que quando perceberam que havia sido iniciado o 
recapeamento e posteriormente havia parado, fizeram requerimento pedindo informações ao 
prefeito dos motivos de ter parado, já que Fortaleza de Minas havia sido contemplado com três mil 
metros quadrados de asfalto e que também solicitaram documentação do contrato com a empresa 
vencedora para fazer o recapeamento, e após isso foi despertado com o prefeito a retomada 
deste recapeamento, e solicitou que os deputados e governador possam fazer mais emendas 
para esta finalidade, já que outras vias precisam de recapeamento. Lamentou, porém que faltou 
fiscalização pelo município, visto que a CETEMG empresa que fez o serviço, usou o material que 
sai com alta temperatura da usina é que é preciso pressa para ser colocado na via ainda quente, 
que deve ser colocado e esparramado para que o compressor possa prensar, para que não haja 
buracos, no entanto, disse que esta empresa fez da rua um depósito deste material para 
posteriormente ir levando para as vias que seriam recapeadas, disse que com a falta de 
fiscalização e por irresponsabilidade da empresa, muito material foi perdido, ao final fez 
REQUERIMENTO AO EXECUTIVO solicitando informações se houve acompanhamento por 
engenheiro da prefeitura para fiscalização da efetividade deste serviço e qual a forma foi utilizada 
para essa fiscalização, pois entende que o material foi perdido em razão de ficar no tempo, tendo 
inclusive tomado chuva. Continuando fez também OFÍCIO a empresa CETENGE solicitando 
informações dos procedimentos adequados para aplicação correta da massa asfáltica em 
recapeamento, é o prazo que o material pode ficar acondicionado sem perder sua eficácia desde 
a saída da fábrica até sua utilização final. Participou desta autoria o vereador: Gabriel Queiroz. 
Continuando o vereador Evair Pereira enfatizou que a empresa não raspou a rua que usou de 
depósito do material o que traz prejuízos para o município que terá que fazer essa limpeza, e 
ainda traz transtornos aos moradores próximos ao local. Após comentou que a mineradora 
instalada em nosso município é considerada por ele como sucateira, iniciou processo para 
funcionamento do forno, tendo inclusive desempregado várias pessoas que estavam empregadas 
em outros locais, para funcionar o forno instalado na empresa, e segundo informações o forno 
estava cheio e eles queriam funcionar o mesmo com custo mínimo para lucrar o máximo, não 
tendo sido levada em consideração a segurança e vidas dos operários; que não fizeram os 
procedimentos corretos e que operários que já foram mandados embora, relataram que houve 
acidente no funcionamento do forno, e por Deus foi durante a troca de turno, porque do contrário 
muitos teriam se ferido. Disse que presenciou na última semana carretas saindo da empresa 
carregadas com materiais, aparentemente turbinas, levando-as embora. Disse que aguarda do 
Ministério Público Federal, e também após diálogo com a assessoria desta Casa, do Ministério 
Público Estadual que será acionado, posicionamento para saberem de quem é a responsabilidade 



 

 

 

 

 

por esta empresa, pois os mesmos se recusam a dar estas informações e não respondem as 
solicitações que são protocolizadas na empresa. Disse que é preciso saber de quem irão cobrar 
satisfações, por todas essas ocorrências relatadas nos últimos anos. Dando continuidade falou 
também sobre o recebimento de viaturas para a Polícia Militar de Fortaleza de Minas e que soube 
pelas redes sociais que o Deputado Emidinho Madeira se pronunciou nesta autoria, no entanto, 
tem documentos que levam a acreditar que esta destinação se deu pela intervenção do Ex 
Deputado Aelton Freitas, e que se recorda de ofícios destinados ao Partido do PR neste sentido. 
Disse que espera que seja um engano e que na verdade possam ser duas viaturas, porém tem 
também a preocupação de vir para o município veículo novo, não havendo local para guardar, 
tendo o sargento dito sobre esta preocupação. Ao final fez REQUERIMENTO ao EXECUTIVO 
solicitando a construção de local adequado para guardar estas viaturas. Continuando elogiou o Ex 
Deputado Aelton Freitas pelas destinações ao município, citando ambulância, viaturas, verbas 
para a reforma do estádio municipal, enfatizando que mesmo não tendo sido reeleito o mesmo 
ajudou muito o município. Após disse também sobre cidadão fazendo críticas nas redes sociais 
dizendo que os vereadores não fazem nada e que outros viajam direto para Brasília em busca de 
recursos, o vereador enfatizou que é preciso conhecer de fato as funções de um vereador e 
discorreu que viagens nem sempre são necessárias, pois há diversos representantes estaduais e 
federais que estão acessíveis em nossa região, e por diversas vezes são procurados pelos 
membros desta Casa, citando alguns exemplos, citou também que obras como a reforma da 
policlínica, por exemplo, se deu após solicitação dos vereadores, acatado pelo prefeito, e disse 
que nem sempre se justifica ir a Belo Horizonte em gabinete de Deputado, quando na verdade 
pode encontrá-los nas cidades vizinhas de onde os mesmos são naturais, economizando em 
despesas com viagens em hotéis de luxo, que nem sempre são justificadas. Fez diversos 
comentários acerca deste assunto. Após fez o uso da palavra o vereador MÁRCIO DOMINGUES 
ANDRADE que após cumprimentar a todos lamentou a situação da maioria das estradas do 
município e solicitou ao Prefeito força tarefa para agilizar a manutenção das mesmas, pois o 
período de chuvas já passou e fez requerimento neste sentido. O vereador Denílson 
Nascimento solicitou participar desta autoria e solicitou fosse feita no requerimento, a inclusão de 
pedido para que o prefeito estenda as horas extras para os operadores fazerem o serviço em 
tempo hábil para resolver a situação das estradas. Participou desta autoria também o vereador 
Gabriel Queiroz. Continuando agradeceu o Senador Rodrigo Pacheco que em conjunto com o 
Deputado Emidinho Madeira conseguiram destinar viatura para polícia militar do município, 
enfatizou que o Deputado Emidinho Madeira tinha quatro viaturas para destinar, mas que 
infelizmente Fortaleza de Minas não estaria nesta relação, no entanto, com a colaboração do 
Senador Rodrigo Pacheco que conseguiu mais seis, Fortaleza de Minas pôde ser beneficiada. 
Agradeceu também ao Sr. Aelton Freitas que também já destinou por emenda parlamentar ao 
município uma viatura, disse que torce muito para que venham as duas, apesar de achar difícil 
que o governo envie duas viaturas novas para o município. Continuando falou sobre o conjunto 
habitacional sítio rotatória, o qual tem crescido e melhorado muito, porém, é necessário maior 
apoio para o local e pediu ao prefeito atenção especial, pois moradores reivindicam asfaltamento  
e relatam que já conseguiram com dinheiro próprio fazer um pouco de infraestrutura, porém, há 
meio fio e passeio, além do asfalto para fazer, enfatizando que situação mais urgente se dá onde 
foi aberta uma valeta para ligação de esgoto, sendo necessária operação tapa buracos para 
resolver o problema, e ao final fez REQUERIMENTO de agradecimento neste sentido, e 
participaram os vereadores: Reginaldo Marques e Hélio Santos. Fez também REQUERIMENTO 
AO EXECUTIVO solicitando melhoria na iluminação da Praça Nossa Senhora Aparecida, 
enfatizando que a iluminação no local fica acima das árvores que bloqueiam a luz tornando o local 
muito escuro e perigoso, sugeriu que a iluminação seja adequada para praça, com os postes de 
luzes abaixo das árvores, visando resolver o problema, pois muitas crianças brincam no local, há 
também a academia ao ar livre, e ainda a grande movimentação de pessoas em razão do 
cemitério em frente à praça, bem como, o bar do nônô que atrai grande público. Em seguida 
parabenizou pela obra de recapeamento, esclarecendo que havia sido iniciada e que foi 
interrompida, porém, após solicitação dos vereadores ao prefeito para que fosse dada 



 

 

 

 

 

continuidade, em razão de que já haveria verba para essa finalidade, destinada por intervenção do 
Senador Rodrigo Pacheco, a obra foi retomada e concluída em várias vias da cidade. Após relatou 
que foi solicitada a limpeza das guias dos passeios e o prefeito iniciou este serviço, atendendo 
mais essa reivindicação, enfatizou que a cidade de fato estava muito suja, com muito mato e que 
a limpeza foi iniciada, parabenizando ao prefeito por este feito. Falou ainda sobre o viveiro de 
mudas que está sendo preparado para funcionar. Após fez REQUERIMENTO AO EXECUTIVO 
para avaliar a possibilidade de voltar a dar apoio ao projeto da AMAFORT de piscicultura familiar 
com doação de alevinos aos produtores visando geração de renda. Ao final discorreu sobre a 
pauta que se encontra na casa e na oportunidade o plenário deixou agendada reunião das 
comissões para o dia 16 de maio (quinta-feira), às 19h00min, ocasião em que será agendada 
audiência pública para debater a LDO/2020. Antes de concluir agradeceu ao prefeito por atender 
reivindicação da Câmara para instalação de toldo na Policlínica Municipal e enfatizou sobre o 
toldo no campo de futebol conhecido como Jovanão, que está trazendo risco de queda aos 
freqüentadores do local e fez REQUERIMENTO AO EXECUTIVO solicitando que até que se faça 
a manutenção, que o mesmo seja retirado do local para evitar maiores danos e riscos. Fez 
também REQUERIMENTO AO EXECUTIVO solicitando manutenção no alambrado e portão do 
estádio tio veio. No uso da palavra falou o vereador DENILSON AUGUSTO DO NASCIMENTO 
que após cumprimentar a todos, agradeceu pelo recapeamento das vias da cidade, enfatizando 
que a atendimento de requerimento de sua autoria para recapeamento da Rua Marcelino Ribeiro 
que foi recapeada e agradeceu pelo empenho, disse que continuarão cobrando do governo mais 
verbas para concluir o recapeamento de outras vias. Após relatou que havia feito requerimento 
questionando ao prefeito qual era a situação da mineradora com o município em relação ao alvará 
de funcionamento e não houve resposta, assim REITEROU requerimento neste sentido, tendo o 
vereador Evair Pereira participado desta autoria. Continuando o vereador Denílson Nascimento 
enfatizou sobre colocação do colega Evair Pereira, acerca das críticas aos vereadores sem 
conhecimento de causa, que acusam os mesmos de não fazerem nada, enfatizou que eles 
sempre buscam recursos junto ao governo estadual e federal, lembrou que recentemente 
estiveram na assembléia legislativa, oportunidade em que foram apresentadas diversas 
solicitações, bem como, vereadores que estiveram em Brasília no mesmo sentido, porém, não 
ficam esbanjando verbas públicas com viagens mensalmente, o que não significa que, não estão 
constantemente em busca de recursos. Após fez REQUERIMENTO AO CHEFE DE MÁQUINAS 
Sr. Ronaldo Leão: solicitando para que quando a máquina estiver voltando do chapadão que faça 
manutenção na estrada que passa na propriedade do Sr. Antônio Rosquinha, participou desta 
autoria o vereador Márcio Andrade. Continuando discorreu sobre a pauta e passou a palavra. No 
uso da palavra o vereador REGINALDO MARQUES SANTOS que iniciou fazendo OFÍCIO A 
CEMIG que solicita a instalação de poste de iluminação pública, no final da Rua Ferreira Muniz 
visto a distancia entre os postes que é de mais de oitenta metros, o que deixa grande trecho no 
escuro. Em aparte o vereador Denilson Nascimento lembrou que graças às constantes cobranças 
dos vereadores relativas aos piques de energia na cidade, os mesmos cessaram. Continuando o 
vereador Reginaldo Santos fez ainda os seguintes OFÍCIOS: 1. Ao Deputado Emidinho Madeira 
solicitando que interceda para destinação de verba para recapeamento de mais vias da cidade. 2. 
Ao Deputado Emidinho Madeira, ao Senador Rodrigo Pacheco e Ex Deputado Aelton Freitas 
agradecendo pelas destinações feitas ao município. Ao Senador Rodrigo Pacheco para que 
destine verbas para pavimentação das vias do sítio rotatória. Os ofícios passaram a ter autoria 
do Plenário. O vereador discorreu sobre as críticas feitas aos vereadores em rede social, 
esclareceu que diversas verbas recebidas pelo município são provenientes de solicitações dos 
vereadores, visto que se não solicitam não ganham, exemplificou como funciona, usando como 
exemplo, o funcionamento de uma estrutura familiar em que a esposa requisita do esposo o que é 
necessário para a casa, enfatizou que os deputados não saem ligando para os representantes de 
todos os municípios para saber o município precisa, ou seja, se o município está sendo 
contemplado com verbas governamentais é prova de que os representantes estão pedindo. Após 
falou o vereador GABRIEL LOURENÇO QUEIROZ que após cumprimentar a todos, parabenizou 
ao prefeito pelo recapeamento das vias da cidade, solicitou participar do requerimento do 



 

 

 

 

 

vereador Márcio Andrade para manutenção das estradas que se encontram em difícil condição. 
Solicitou também participar da autoria do ofício do vereador Evair Pereira à empresa de asfalto 
CETENGE. Em seguida pediu para participar também dos ofícios de autoria do vereador 
Reginaldo Santos solicitando destinação de verba para continuidade de recapeamento nas vias da 
cidade. Após parabenizou o vereador Reginaldo Santos por ter ajudado com mão de obra na 
reforma da policlínica municipal. Após, no uso da palavra o VEREADOR DANILO JUNIOR DE 
OLIVEIRA, após cumprimentar a todos os presentes, aos ouvintes da rádio difusora e aos que 
acompanham as reuniões pela internet, parabenizou o Poder Executivo Municipal pela execução 
da obra de recapeamento nas vias da cidade, pela reforma na policlínica municipal com instalação 
de toldo e pintura da fachada, enfatizando que esta obra trata-se de uma reivindicação da 
população representada pelos vereadores e acatada pelo prefeito. Após passou a discorrer sobre 
as proposições em pauta nesta casa, esclarecendo acerca de cada uma das proposições. Fez um 
apelo às entidades e sociedade civil, para participem das audiências com objeto de discussão 
proposições orçamentárias, esclarecendo que será agendada brevemente audiência pública para 
debater o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício, reforçando a 
extrema importância da participação popular na busca dos anseios da comunidade para o 
exercício de 2020. Enalteceu a participação popular, afirmando que com trabalho e suor 
colaboraram na reforma da policlínica municipal, provando que a união da sociedade faz toda a 
diferença. Após discorreu sobre a prestação de contas do executivo referente ao exercício de 
2017, e com base na mesma fez REQUERIMENTO AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
EDUCAÇÃO Sr. Aroldo para que o mesmo informe sobre o cumprimento da meta nº 1 do Plano 
Nacional de Educação, no tocante a universalização da educação infantil na pré-escola, 
questionando desde quando nosso município atende a esta meta, bem como, se a meta nº 18 
está sendo cumprida, meta esta que se trata da observância do piso salarial do profissional da 
educação, piso do professor, enfatizando que os vereadores tiveram a oportunidade de votar por 
três vezes esse piso, em 2017, 2018 e 2019, pois no relatório do Ministério Público que coloca a 
necessidade do cumprimento destas duas metas, e em razão das mesmas, aprova as contas do 
município de 2017 com ressalvas. Em seguida usou a palavra o vereador HÉLIO JUSTINO DOS 
SANTOS que após cumprimentar a todos fez os seguintes OFÍCIOS: ao Executivo: 1 – agradece 
ao Prefeito pelas obras realizadas como recapeamento asfáltico e reforma da policlínica 
municipal. 2 – às agentes de endemias e epidemiologia e 3. Aos servidores do pátio municipal 
pelos excelentes trabalhos realizados, tendo feito parte de ambos os ofícios os vereadores Evair 
Pereira e Danilo Oliveira. 4- Ao Deputado Estadual Emidinho Madeira, ao Ex Deputado Aelton 
Freitas, ao Sr. Fabiano Baquião e ao Senador Rodrigo Pacheco pelas emendas que se 
converteram em destinação importantíssimas para o município. 5- A Cemig reiterando 
requerimento para manutenção do poste localizado próximo a policlínica que aparentemente 
oferece risco, e que a CEMIG diz que o mesmo não oferece risco, requer laudo por escrito que o 
mesmo não oferece risco, tendo participado desta autoria o vereador Evair Pereira. Em aparte foi 
comentado em reunião que a CEMIG teria afirmado que irá substituir este poste. Em seguida usou 
da palavra o Presidente da Casa, vereador FRANCISCO RONIVALDO RODRIGUES que iniciou 
sua fala agradecendo ao Prefeito, a servidora Juliana e a todos que se empenharam na reforma 
da Policlínica Municipal e que acredita que através desta iniciativa acontecerá também nesses 
moldes, a reforma nas quadras do bairro chapadão, cemitério e outras reformas necessárias no 
município, o que prova aos que fazem críticas, que os representantes da cidade têm buscado 
recursos, apesar da crise que o município enfrenta e que nem sempre é necessário que viagem 
para conseguir recursos. Falou sobre a máquina pá carregadeira no bairro chapadão, que tem 
cidadãos que o procuram e reclamam de a máquina estar naquele bairro, disse que acredita que 
não adianta a máquina deixar o serviço lá pela metade para voltar e dar manutenção em outros 
bairros, e que entende ser melhor concluir o serviço para depois estar disponível para os demais 
locais necessários sem preocupação. Houve diversas discussões acerca do assunto e após 
discorreu de igual forma aos colegas vereadores sobre a quantidade de solicitações feitas por eles 
que já foram executadas e que não se sente afetado por comentários maldosos porque sabe do 
trabalho que têm feito. Em aparte o vereador Reginaldo Santos relatou sobre supostos 



 

 

 

 

 

comentários de que estava sendo gasto verba com recapeamento, enquanto a saúde estaria 
péssima, disse que um cidadão reclamou que os pais quando precisam coletar sangue em Passos 
reclamaram de ter que esperar outros coletarem, para depois de vir embora, o vereador 
manifestou indignação pela falta de sensibilidade deste cidadão, que se demonstrou egoísta. 
Houve diversos comentários sobre o assunto, tendo o vereador Hélio Santos questionado se a 
coleta de sangue voltaria a ser feita no município, respondido que há ofício em que o prefeito 
afirma que sim. Também em aparte o vereador Márcio Domingues Andrade solicitou novamente 
a palavra para fazer os seguintes REQUERIMENTOS: 1- ao CMDCA para que seja planejada e 
estrutura durante a eleição das conselheiras tutelares neste ano, de forma a não tumultuar a fila, 
instalando ao menos três cabines para votação e que seja dada prioridade aos idosos, sugerindo 
que se os membros do CMDCA não forem suficientes que sejam requisitados voluntários entre a 
população ou servidores públicos. Participaram desta autoria os vereadores: Evair Pereira, Gabriel 
Queiroz, Francisco Ronivaldo e Danilo Oliveira. 2. AO SENADOR RODRIGO PACHECO 
SOLICITANDO a destinação de emenda parlamentar ao orçamento da união para construção de 
laboratório de coleta e análises clínicas em nosso município no valor aproximado de duzentos e 
cinqüenta mil reais, participou desta autoria o vereador Evair Pereira. Em seguida usou 
novamente a palavra o vereador Evair Pereira que comentou sobre resposta de requerimento 
referente a pagamento de PMAC a servidora Leda Almeida, disse que eles parecem não estar 
entendendo o real intuito do requerimento, e esclareceu que o que está sendo questionado é que 
a mesma é lotada em cargo comissionado em área que não tem qualquer vínculo com o PMAC e 
questionou se esta ação é legal. Após discorreu sobre denúncia feita ao Ministério Público sobre 
pagamentos indevidos em folha de pagamento ao servidor Élcio, e informou que a denúncia virou 
inquérito. Enfatizou que, se há culpados da lambança feita a este servidor, são os Senhores: 
Prefeito Adenilson Queiroz e seu assessor jurídico Paulo Fonseca, visto que o servidor não tem 
conhecimento jurídico para ter reconhecido a ilegalidade do ato. Disse que o servidor pode ser 
prejudicado por incompetência dos dois, e questionou onde estão os representantes do sindicato 
dos servidores públicos que não se manifestaram na defesa do servidor.  Após o vereador Márcio 
Andrade enfatizou que a rádio difusora está à disposição para divulgação de qualquer assunto 
relacionado à eleição do conselho tutelar. Não havendo mais assuntos para o grande expediente, 
passou-se a ORDEM DO DIA COM A SEGUINTE PAUTA: Votação dos requerimentos 
apresentados nesta reunião, aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar o 
Presidente convoca para a septuagésima nona reunião ordinária da terceira sessão legislativa 
ordinária da décima quarta legislatura, a realizar-se no dia 20 de maio 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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