
ATA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA 
LEGISLATURA 15 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Presidência do vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues 

Às dezenove horas, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. Compareceram os 
vereadores: Aparecido Donizete Rosa Amaral (Solidariedade), Darcio Silva Neto(MDB), Ernane Moreira Dias 
(PSB), Gabriel Lourenço de Queiroz (MDB), Manoel Galdino Proença (PL), Maria Aparecida de Queiroz (PSB), 
Moacir Aparecido de Queiroz (MDB) e Ryan Cesar Silva(PL). Colocada a disposição a ata da reunião anterior 
foi aprovada por unanimidade. ABERTO O PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta: Leituras: 1 - 
Projeto de Lei nº 04/21 que "Dispõe sobre a fixação de vencimentos dos cargos agentes de saúde e agente 
de combate às endemias para o ano de 2021"; 2 -  Requerimentos nºs 27,28 e 29/21 respectivamente de 
autoria dos vereadores Darcio Neto e Aparecido Amaral. Após passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE, tendo 
informado que seria concedido dez minutos a cada vereador para se manifestar. O PRESIDENTE comentou 
sobre reuniões da prefeitura que ocorrerão no espaço da Câmara nos dia 16, 17 e 19/02/21 para tratar 
sobre projeto para os lotes em que já se pode construir. Comentou que todos os vereadores já foram 
convidados, que inclusive o Sr. prefeito está presente nesta reunião e solicitou o espaço para a realização 
das mesmas mas como há limites de pessoas que podem participar devido a pandemia, que o convite do 
mesmo era para que todos os vereadores participassem. Solicitou confirmação de presença seja para todos 
os dias, ou para o dia que puderem, porque desta forma os vereadores que não comparecerem  em 
determinado dia estarão disponibilizando vagas para cidadãos que queiram participar e tem interesse no 
assunto. Em aparte a vereadora Maria Aparecida comentou que os vereadores se dividiram na participação 
das reuniões justamente por isso, tendo o Presidente relatado que já confirmou sua presença apenas para o 
dia 19 por motivos particulares mas que sua vontade era participar todos os dias. Em aparte o vereador 
Moacir Queiroz sugeriu que participassem três vereadores por dia pois entende que assim daria mais certo. 
Respondido pelo Presidente que  as vezes alguém tem compromisso e não tem como ma que se todos os 
vereadores quiserem participar todos os dias, poderão vir mas devem confirmar presença e se não vierem já 
confirma data certa para que mais pessoas proprietárias de lotes possam participar e se inteirar do assunto. 
Em seguida o Presidente comentou que foi retirada lixeira de tamanho menor, que se encontrava na 
estrada principal do Bairro Chapadão, mais especificamente na guarita de entrada para onde reside o 
mesmo. Relatou que como são muitas pessoas que depositam lixo no local, foi construída uma maior e a 
menor está no local sem uso. Fez requerimento ao chefe do setor de máquinas para que a lixeira de 
pequeno porte fosse instalada no Bairro Catirinos. Sugere seja colocada próximo da figueira ou então que 
verifiquem um local mais apropriado, tendo em vista, que no Bairro existem vários moradores próximos 
um do outro e a instalação desta lixeira será muito viável. Tendo esclarecido que tambores são difíceis de 
encontrar e também com no máximo um ano o mesmo rompe o fundo e não há como ser aproveitado. 
Lembrando que isso não é culpa da administração. Na sequência disse que em conversa com o vereador 
Darcio Neto concordaram em se reunir com o prefeito pois tudo que vem para melhorar a cidade devem 
analisar e encontrar forma de se organizar. Falou direto ao prefeito presente na reunião, que é muito bom a 
participação do mesmo nas sessões porque muitas coisas dá para falar direto sem necessidade de fazer 
requerimento. Em seguida fez requerimento ao executivo requerendo seja encontrada solução e seja 
construída pista de caminhada próximo ao poliesportivo, no intuito de evitar que as pessoas façam 
caminhada no asfalto devido aos riscos oferecidos para as mesmas uma vez que os veículos que trafegam 
pelo local andam em alta velocidade podendo ocasionar acidentes. Citou exemplo de dias atrás em que 
havia pessoas indo  e vindo no referido asfalto, e havia trânsito. Disse entender que a situação não está 
fácil, que dá para construir do dia para a noite mas que já possam ir estudando uma maneira. Que fica 
analisando qual o lugar mais adequado, mas, entende não haver lugar apropriado se não for próximo do 
poliesportivo, porque está perto do centro, fora de movimento. Em aparte o vereador Ernane Dias informou 
que na mata próximo ao poliesportivo junto do cidadão Paulo Flávio começaram a fazer um caminho que 
daria a volta na mata e sairia por trás do outro lado, porém, apenas o vereador e o cidadão se 
disponibilizaram na realização deste trabalho e com isso abandonaram o mesmo, porém, no local daria para 
construir um ótimo local para caminhadas e andar de bicicleta. Comentou ainda que na entrada da cidade o 
pessoal tem o hábito de caminhar na pista sentido Passos. Falou que em Jacuí na entrada da cidade foi feita 
demarcação onde o pessoal utiliza para estas finalidades e que se em Fortaleza fosse feito do mesmo jeito já 
evitava de as pessoas transitarem próximo dos veículos. Disse que esta construção não tem alto custo, que 
já é um local onde o povo tem o hábito de caminhar e que poderiam aproveitar e poderiam evitar onde tem 
areia. Em aparte a vereadora Maria Aparecida comentou que é realizada só a pintura na pista e que mais a 
noite não tem ninguém, nada que impeça de o carro passar além de ter muita curva, mas, se só pintasse a 



pista para o dia e a tarde já seria uma forma de estar respeitando o pedestre. Após o Presidente comentou 
que a assessoria do deputado Emidinho Madeira lhe repassa toda semana informativo denominado "Giro da 
Semana", e na última semana, o deputado participou de reunião com o chefe da DER, Sr. Gaspar. Disse que 
já fez ofício ao deputado, que já esteve em Brasília com o prefeito e foi o deputado que repassou o contato 
do Sr. Gaspar para que pudessem conversar com o mesmo em relação a entrada para o Bairro Chapadão no 
local conhecido como "Zé da Bitaca", quando sai da MG 050. O Presidente comentou que em sua opinião o 
local é muito perigoso, que recebe reclamação de muitas pessoas principalmente daquelas que vem de S. S. 
do Paraíso e vai entrar para o Bairro. Deixou claro que o local pertence ao município de Pratápolis mas na 
verdade quem usa a estrada são as pessoas do município de Fortaleza. Disse que tal estrada dá acesso à MG 
050, a 491 e no entendimento do Presidente para o DER esta é uma obra de baixo custo. Em aparte o 
vereador Moacir Queiroz disse que entende que esta obra deveria ser feita pela Concessionária Nascentes 
das Gerais que á a responsável pelo asfalto e pedágio. Respondido que tal empresa já foi procurada tendo 
sido informado que é de responsabilidade do DER e por isso junto do prefeito foram conversar com o Sr. 
Gaspar. Esclareceu que o risco maior é de quem vem de S.S. do Paraíso porque não há acostamento não 
tem como sair, existe buraco de grande extensão e o asfalto afunila e a situação fica muito complicada. 
Informou que em 16/02 o deputado estará no município a partir das doze horas e solicitou que o prefeito 
conversasse com o mesmo verbalmente para que seja dado apoio no sentido de resolver aquele problema. 
Fez ofício ao deputado Emidinho Madeira solicitando apoio junto ao Sr. Gaspar representante do DER 
para que possam encontrar possibilidade de resolver tal situação.  Em seguida agradeceu a diretora do 
departamento de saúde por emprestar cadeira de rodas e de banho para cidadão do morro do ferro que 
está precisando das mesmas, pois, sofreu acidente e precisará ficar na cadeira de rodas por trinta dias. O 
VEREADOR DARCIO NETO disse que em sua opinião iria falar de um assunto delicado e pediu apoio do 
vereador Ernane Dias, em relação aos ciclistas, para que seja feito trabalho de prevenção, pois, pode ser 
que estejam andando pela pista e os motoristas que passam podem atropelar algum atleta. Sugeriu fosse 
realizado trabalho de conscientização, uma cartilha. Se lembrou que o vereador Ernane faz parte de um 
grupo de cidadãos que praticam o ciclismo e solicitou ao mesmo que faça este trabalho no sentido de ajudar 
também aos motoristas porque pode acontecer acidente a qualquer hora. Tendo dito que devem trabalhar 
no sentido de evitar isso no futuro. Em resposta o vereador Ernane Dias comentou que realmente é 
verdade, é perigoso não só para as pessoas de Fortaleza que pedalam mas também para as pessoas de 
Passos que também praticam o esporte na Rodovia e por isso mesmo que sua luta é de tentar junto aos 
deputados a construção do acostamento. Informou que os grupos dos quais participa já estão bem 
orientados. Que inclusive surgiu assunto em rede social, que foi interessante porque surgiram vários 
comentários. Disse entender que os maiores cuidam dos menores. Disse que as vezes o minuto que uma 
pessoa perder pode ajudar a não acontecer acidente logo adiante. Ao final o vereador Ernane relatou que 
irá orientar novamente os grupos. O vereador Darcio deixou claro que sua fala é no sentido da prevenção, e 
que gostaria que ficasse bem esclarecido porque as vezes fala de um jeito e as pessoas interpretam de 
outros. Sugeriu trabalho junto a PM e a Nascentes das Gerais em busca de mais sinalização, um método de 
comunicação para mostrar que na pista tem ciclista para que os motoristas andem mais devagar. O 
vereador Ernane informou que existem placas durante o trecho as quais informam que há ciclistas  
percorrendo o trecho, placas estas que os próprios ciclistas colocaram através da união dos atletas de 
Fortaleza e Passos que compraram as mesmas e colocaram em alguns pontos. Em seguida o vereador voltou 
ao assunto dos ciclistas para reafirmar e deixar bem claro para não criar mal entendido, tendo dito que não 
está falando somente dos ciclistas de Fortaleza, mas, também de outras cidades que pedalam na pista, 
tendo enfatizado que está preocupado é com a segurança dos atletas e o que quer é que sejam evitadas 
situações piores no futuro. A VEREADORA MARIA A. DE QUEIROZ aproveitou a presença do prefeito na 
reunião e solicitou a substituição das palmeiras ao longo do Córrego Quim Brito, porque já estão muito 
grande, os galhos caem podendo inclusive atingir pessoas que estejam passando ou caminhando na 
Avenida. Sugeriu que as palmeiras sejam substituídas por árvores de pequeno porte, floridas o que tornará 
o espaço mais bonito. Comentou que obviamente para esta mudança o prefeito deve verificar a 
possibilidade junto ao CODEMA e demais órgãos ambientais necessários. Falou dos riscos de cair galhos das 
palmeiras sobre veículos estacionados ao longo da Avenida e também que através delas aparecem muitos 
mandruvás. O VEREADOR GABRIEL QUEIROZ  agradeceu a presença do prefeito municipal na reunião. Fez 
requerimento com a participação do vereador Darcio Neto ao executivo para que seja feito 
melhoramento do asfalto da Rua José Antunes de Melo, entrocamento com a Rua Paulo Ferreira, pois, na 
esquina o cascalho saiu e está solto necessitando de recapeamento.Por sugestão do vereador Darcio, 
requer que aproveitem e verifiquem a situação em frente a residência do Sr. Milton Vitalino, e em frente 
a residência da Sra. Lurdes do Zé Pedro, pois, existe pequena cratera próximo do meio fio e se as chuvas 
continuarem irá aumentar e terão transtorno maior. Justificou que o espaço é pequeno porém o cascalho 



está solta e com os veículos transitando podem derrapar. Quanto a reunião citada pelo Presidente, relatou 
que confirmou presença nos três dias, mas, se os interessados procurarem a Câmara e houver muita gente 
para participar o mesmo está disposto a ceder seu lugar, participando apenas do primeiro e último dia. 
Disse que gostaria de vir no primeiro dia para tomar conhecimento da situação e do que pode ser feito. 
Sendo esclarecido pelo Presidente que já foi escalada corretamente a vaga dos vereadores e dos demais 
participantes e já determinaram a realização da reunião em três dias justamente para atender a todos visto 
ser o número exato de participantes. O Presidente disse que não há problemas se os vereadores quiserem 
participar todos os dias, mas, solicita confirmação de presença porque se não comparecerem já é três 
pessoas a mais que poderão participar porém acha que já está escalado o número de participantes nos três 
dias de reunião contando com a vaga dos vereadores. Sobre a cratera o vereador Darcio informou que não 
iria fazer requerimento porque inclusive já conversou com o servidor Nivaldo Estevam, mas, já que o colega 
Gabriel solicitou manutenção próximo do local aproveitou a oportunidade para registrar a sua também 
juntamente com o mesmo. O VEREADOR MOACIR APARECIDO DE QUEIROZ primeiramente agradeceu ao 
prefeito pois fez requerimento para manutenção da estrada sentido mineração, que junto do chefe do setor 
de máquina fizeram paliativo e melhorou bastante a estrada. Disse que é provisório mas está bom por ter 
tapado o buraco. Após relatou que gostaria de aproveitar a presença do deputado Emidinho Madeira na 
cidade em 16/02, que o prefeito fale com o mesmo no sentido de conseguir recurso financeiro para 
aquisição de grama sintética para a quadra localizada próxima das piscinas. Com a participação do vereador 
Ernane Dias optou por fazer requerimento por escrito ao executivo para que seja solicitado apoio junto ao 
referido deputado e seja encaminhado recurso para aquisição da grama citada a ser colocada na quadra 
próxima das piscinas, caso não seja possível neste local, que o recurso seja encaminhado, a grama 
adquirida e construída nova quadra utilizando a referida grama atendendo solicitação de diversas 
pessoas, pois, as quadras comuns são de piso de cimento, mais duras. O vereador Moacir elogiou a 
qualidade da quadra tendo dito que ficou bem coberta porém o disse que o piso é duro. Em aparte o 
vereador Ernane disse que quando o projeto de reforma vem da forma que foi feito no local, o mesmo não 
pode ser modificado, ou seja, não é possível colocar esta grama. Explicou que tentaram colocar grama 
sintética no Estádio Tio Veio mas devido a forma que estava o projeto e o recurso veio para reformar 
seguindo tal projeto aí não foi possível. Com a palavra o Presidente disse que não é permitido caso o 
recurso venha específica para determinada situação, porém, se o vereador solicitar verba para grama 
sintética e a mesma for liberada para isso, daí podem usar. O Presidente e os vereadores Ernane e Moacir 
entraram em discussão sobre a possível permissão ou não, dito pelo vereador Ernane que se for autorizado 
seria ótimo. Em aparte a vereadora Maria Aparecida disse que a obra de reforma do local já foi entregue e 
pago, e se de repente quiserem fazer uma melhoria pode ser que seja possível. O vereador Moacir disse que 
está fazendo este pedido porque no município não há quadra com grama sintética e as pessoas fazem esta 
solicitação ao vereador porque gostam mais de jogar com este tipo de grama. Em seguida após acordo foi 
feito requerimento do Plenário para que seja feito recapeamento da Rua Antonio Cardoso de Brito, onde 
reside o cidadão Jurubel Reis e vários outros cidadãos os quais solicitaram apoio visto que a rua encontra-
se em más condições. Requer ainda, seja feito estudo e verificado os pontos mais críticos em toda cidade 
para que a devida manutenção seja realizada de acordo com a necessidade de cada rua. Dito pelo 
vereador Moacir que o material usado no serviço deveria ser mais forte do que o que já foi utilizado porque 
os estragos naquela rua são constantes, a terra é de tabatinga e por isso necessita de reparo mais forte. Os 
vereadores entraram em discussão sobre a forma de realizar o serviço, tendo o Presidente dito que devido a 
forma que a Rua Antonio Cardoso de Brito possui, o ideal seria correto o engenheiro do município fazer um 
estudo para fazer um serviço de mais qualidade porque no local a queda é bem pesada. O VEREADOR 
APARECIDO AMARAL comentou que esteve nesta data na empresa de transporte Cisne conversando com o 
Sr. Januário, responsável pela mesma. Que o prefeito já havia comentado nesta Casa sobre o problema e o 
vereador se reuniu com o representante da empresa para ver o que podia ser feito. Relatou que há como 
resolver o problema, porém, a forma que foi dita pelo Sr. Januário, o vereador entendeu que o município 
não está disponível a gastar mais recursos, visto que a empresa para continuar com o transporte quer uma 
contrapartida do município. Fez requerimento ao executivo requerendo seja dada resposta a população, 
porque o povo está cobrando e com razão porque a cidade sem transporte fica difícil. Requer informações 
se o transporte irá voltar ou não, visto que o povo cobra e como vereador tem que correr atrás. O 
vereador esclareceu que de acordo com o Sr. Januário a contrapartida requerida pela empresa cisne é de 
mais ou menos cinco mil reais mensais. Tendo dito ainda que existe como também abaixar a tarifa porque 
ainda permanece como intermunicipal e para passar o contrato para urbano o valor da passagem será 
reduzido para mais ou menos quatro reais e cinquenta centavos para cada cidadão. Tendo solicitado ao 
prefeito presente na reunião que desse uma resposta. Dito pelo prefeito que após a fala dos vereadores o 
mesmo iria fazer uso da palavra e responderia o questionamento. O VEREADOR MANOEL GALDINO 



comentou que os moradores da Rua Espírito Santo e demais ruas próximas de sua residências tem 
reclamado em relação a limpeza das vias públicas. Disse que inclusive nesta data recebeu reclamação, que 
não é somente próximo de sua residência mas sim várias ruas em que as calçadas estão sujos, tendo sido 
informado ao vereador pelos cidadãos o aparecimento de cobra e demais animais/insetos. Fez 
requerimento ao executivo requerendo a limpeza da Rua Espírito Santo, as demais Ruas vizinhas a 
mesma, tendo em vista que o mato no local está grande. Requer ainda, a limpeza de todas as ruas da 
cidade que estejam necessitando deste serviço. Justificou seu requerimento pelo fato de que como 
vereador recebe cobranças e com isso traz as mesmas ao Plenário. O VEREADOR RYAN CESAR SILVA 
informou ser de acordo com PL nº 04 em trâmite, dizendo ser de acordo, pois, enxerga como forma de 
reconhecimento para os servidores da área da saúde, os quais prestam um serviço bem feito no município e 
por isso entende ser mais que merecido. Após por sugestão do vereador Ryan Silva, foi feito ofício do 
Plenário ao deputado Emidinho Madeira agradecendo e parabenizando o mesmo, pois, através do 
intermédio deste deputado, foi encaminhado recurso para Fortaleza de Minas no valor de duzentos e 
trinta e oito mil, e quinhentos reais para realização de recapeamento de ruas. Tendo o vereador Ryan dito 
que este ofício é uma forma de reconhecimento. Em seguida o vereador Ryan Silva fez requerimento ao 
chefe do setor de máquinas para que dentro das possibilidades seja realizada a limpeza das margens das 
estradas nas imediações do Bairro Areias assim como em todo bairro. Após requereu do executivo que 
dentro das possibilidades sejam colocadas grades no entorno do Córrego Quim Brito, no início de sua 
caída, visto que trará mais segurança para as pessoas que transitam no local. Dito pelo vereador que o 
mesmo tem notado várias pessoas fazendo caminhada no local e estas grades irão trazer mais segurança 
para que amenize problemas. Ao final disse que se colocava a disposição da população para ajudar no que 
for necessário. O VEREADOR ERNANE DIAS em relação a fala do vereador Amaral sobre o ônibus, relatou 
que como vereador também é muito cobrado na cidade. Disse que falou com o Presidente e poderiam 
tentar agendar reunião nesta Casa com o Sr. Januário e conforme dito pelo vereador Amaral, que o Sr. 
Januário tem condições de baixar o valor da passagem, este pode ser um caminho para solucionar o caso, 
pois, antigamente o Sr. Januário dizia que não havia como fazer isso. Se lembrou que os vereadores 
estiveram na empresa várias vezes ele sempre dizia que não tinha solução e agora está dizendo que tem. 
Disse entender que seria bom se conseguissem se reunir com o Sr.Januário e entrassem em acordo para 
reduzir o valor das passagens pois assim haverá mais demanda de passageiros. Em aparte o vereador 
Aparecido Amaral relatou que para baixar o valor da passagem deve partir requerimento do executivo ou 
desta Casa requerendo que a linha seja repassada para urbana. O vereador Ernane Dias disse que 
antigamente quando se reuniam com o Sr. Januário o mesmo dizia que não tinha como. Que o 
representante da empresa era totalmente contra, que os vereadores já se reuniram com o mesmo em 
Passos, ocorreu também audiência pública nesta Casa com a participação de vários vereadores, e ele dizia 
que não havia possibilidade, mas, se agora está dizendo que é possível isso é muito bom com certeza. 
Respondido pelo vereador Amaral que mesmo assim a empresa quer contrapartida do município. Dito pelo 
vereador Ernane que se diminuírem o valor das passagens pode ser que aumente a demanda de passageiros 
e desta forma dará para manter o ônibus funcionando. Tendo o vereador Amaral relatado que deve ser feito 
porque não tem como a cidade ficar sem transporte. O vereador Ernane Dias concordou e disse que 
primeiramente devem tentar ajudar as pessoas porque estão nesta Casa para isso. Disse também que 
devem dar solução para este problema visto a frequência que o mesmo vem ocorrendo, havendo 
reclamações do povo por não ter condições de ir para Passos. Em aparte o Presidente disse que somente 
não irá agendar audiência pública e convidar o Sr. Januário, representante da empresa Cisne porque devido 
a pandemia há limites de participantes e o Presidente acredita que todos que queiram participar não vão 
poder. Mas, se o Sr.Januário vier a esta Casa o Presidente fala na cara do mesmo que se depender da boa 
vontade dele, este transporte nunca vai voltar porque o mesmo nunca teve disposição, boa vontade  para 
fazer isso, e para falar a verdade este Presidente mais do que ninguém acha que devem correr atrás  de 
solução para o fato, inclusive falou isso na primeira reunião de fevereiro, pois, não é justo uma cidade ficar 
sem o transporte, e os vereadores tentam, lutam, querem fazer de tudo para legalizar e não estão 
encontrando solução devido a própria empresa e seus representantes. Esclareceu que no mandato anterior 
junto dos vereadores Reginaldo Marques e Danilo Oliveira estiveram reunidos com o Sr.Januário no 
escritório da empresa Cisne o qual falou que Fortaleza não estava atendendo a demanda dos horários que 
os vereadores reivindicaram, porém, iria verificar o que poderia ser feito, mas, não deu retorno e nenhuma 
satisfação. Que se o Sr. Januário vier a esta Casa o Presidente fala ao mesmo que da parte do cidadão houve 
grande falta de consideração. Comentou que na época que a empresa fazia o transporte dos funcionários da 
mineração, eles aproveitavam e o serviço era feito, e agora que Fortaleza precisa ainda mais de transporte 
porque o número maior de emprego é na cidade Passos, a empresa e seu representante simplesmente 
fechou as portas, não satisfação para ninguém e apenas disse que não teria mais como fazer o transporte e 



pronto. E por isso o Presidente entende como uma falta de consideração com a população de Fortaleza, e 
entende que se tivesse forma de tirar a linha da cisne e arrumar outro meio seria ainda melhor, porém, 
precisa ser de maneira legalizada porque do jeito que está não pode ficar. Relatou que os vereadores, a 
assessoria jurídica da Câmara e do executivo devem se reunir para encontrar meio de organizar a situação 
porque se depender da boa vontade do Sr. Januário a situação vai ficar como está o resto da vida porque o 
cidadão não está dando importância nenhuma para a cidade de Fortaleza porque quando se reúnem o 
mesmo trata os vereadores como se fosse o maior interessado mas não é isso porém, que devem lutar para 
legalizar esta questão isso devem. Em aparte a vereadora Maria Aparecida comentou que já que o colega 
Amaral esteve reunido com o Sr. Januário, e o mesmo fez esta proposta e no momento não dá para fazer 
audiência pública, o ideal era que fosse encaminhado a esta Casa um relatório. Após acordo foi feito ofício 
do Plenário ao Sr. Januário representante da empresa de transportes Cisne, para que seja encaminhado a 
esta Casa de Leis, relatório da proposta que a empresa tem a oferecer ao município de Fortaleza para que 
seja dada continuidade no transporte Fortaleza/Passos. Comentou que após recebimento do documento 
os vereadores poderão estudar a viabilidade disso porque falar qualquer um fala, e a vereadora gostaria de 
ver no papel e assinado o que o Sr.Januário falou. Sugeriu inclusive que um ou dois representantes da 
Câmara possa se reunir com o cidadão. Tendo a vereadora solicitado ao vereador Amaral que converse com 
o Sr. Januário, ou até mesmo o Sr. prefeito se quiser intermediar para que o mesmo encaminhe proposta 
para que seja estudada porque esta também é uma forma de resolver o problema. A vereadora disse que 
somente falar não resolve, que o Sr. Januário disse que irá abaixar o valor da passagem, já sobre a 
contrapartida da prefeitura, a vereadora disse que somente o prefeito poderá responder quanto a 
legalidade e repetiu o pedido de que seja encaminhada proposta por escrito. Com a palavra o Presidente 
questionou aos vereadores se querem agendar reunião com o Sr. Januário e convidar também o prefeito e 
vice prefeito. Continuando o vereador Ernane Dias disse que este assunto é muito polêmico, mas, que o 
caminho sugerido pela vereadora Maria Aparecida é importante para dar início no objetivo dos vereadores 
que é voltar o transporte independente se vai ou não ter custos. Daí terão que fazer levantamento. Em 
seguida o vereador Ernane Dias disse que o prefeito irá encaminhar PL sobre os animais de ruas, que tem 
vários animais soltos pela cidade e o PL é no sentido de solucionar este problema. Após comentou sobre a 
quadra de esportes do Bairro Nossa Senhora Aparecida, disse que não iria fazer requerimento mas gostaria 
de aproveitar a presença do prefeito e dizer que no mandato anterior foi feita a pintura de tal quadra, 
porém, gostaria de solicitar fosse feita manutenção da iluminação desta quadra para que pudesse ser 
utilizada também no período noturno. Após comentou sobre ginástica  funcional que vem acontecendo na 
cidade, comentou que o instrutor é o cidadão Sidney de Passos, que está tendo boa demanda. Fez 
requerimento ao executivo para que seja verificada a possibilidade de ser contratado profissional da área 
para atender a população fortalezense com os exercícios físicos chamados de ginástica funcional. Deixou 
claro que não está dizendo que o contratado deve ser o Sr. Sidney até porque existem vários profissionais 
na cidade e também as pessoas estão procurando fazer bastante ginástica. Relatou que no projeto 
participam em torno de trinta pessoas. Quanto aos terrenos disse que no dia 16 estará na reunião para 
junto do prefeito solucionar os problemas trazidos pela população. Disse achar que vem coisa boa por ai. 
Após agradeceu ao prefeito tendo em vista o aparelho de raio x já ter sido doado para Pratápolis. Comentou 
que a doação foi rápida, tendo desejado que a cidade faça bom proveito do aparelho e dos materiais que 
foram doados. Em aparte o vereador Moacir Queiroz sugeriu que deveriam convidar o Sr. Januário para 
ouvir a proposta do mesmo, uma vez que o cidadão está segurando a linha, não permite que outra pessoa 
faça o transporte e se após conversa o Sr. Januário não aceitar, os vereadores então devem procurar a 
promotoria, porque se a empresa não pode ou não quer continuar com o transporte, então que deixe outro 
que tenha interesse fazer o mesmo. Dito pelo Presidente que em outra oportunidade que esteve com o Sr. 
Januário falo ao mesmo que se entendesse que a demanda não era para ele, deveria haver forma de liberar 
Fortaleza deste transporte, porém, o Sr. Januário diz que se abrir mão do transporte de Fortaleza tem que 
abrir mão deste serviço em outros municípios também. Dito pelo vereador Moacir que o mesmo quando 
está trabalhando vai muito para Passos e sabe da dificuldade do povo em relação a este transporte, pois, vê 
pessoas com dificuldades tanto para ir quanto para voltar. Citou o fato de dar carona quando se conhece o 
cidadão o qual fica agradecido, mas também, lamentou o fato de as vezes ter pessoas que não conhece, que 
vem de fora para Fortaleza, trabalha em Passos e fica esperando carona, mas, por não conhecer não dá 
carona, ou até mesmo alguém de fora que chega em Passos e não consegue transporte para Fortaleza. Que 
fica feio o fato de a cidade não ter transporte, com isso a pessoa as vezes tem que pagar táxi e a pessoa as 
vezes não tem dinheiro. Em relação a sugestão do vereador Darcio Neto sobre a segurança dos ciclistas, o 
vereador Ernane comentou que poderiam organizar uma movimentação com o apoio da PM para ajudar a 
distribuir os panfletos citados na entrada da cidade, tanto para motoristas quanto para ciclistas, com o 
intuito de que todos tenham cuidado porque todos sabem que realmente a estrada é perigosa possui 



bastante curvas e não possui acostamento que é o pior. Relatou que infelizmente para de andar os atletas 
não vão, tendo o vereador Darcio dito que devem trabalhar certinho esta ideia e solicitou que os demais 
vereadores  possam também ajudar para trabalhar em prol da melhoria e da segurança. Antes de passar 
para a ordem do dia foi concedida a palavra ao prefeito municipal, Adenilson Queiroz presente na reunião, 
o qual informou que todas as vezes que puder estar presente nas sessões da Câmara, estará para poder 
esclarecer algumas dúvidas. Solicitou que mesmo assim, os vereadores enviem os requerimentos pois desta 
forma as solicitações ficam documentadas. Em relação a construção de pista de caminhada, disse existir 
espaço apropriado dentro do parque de exposição, que não sabe o custo e não sabe se atualmente a 
prefeitura teria condição de construir tal pista, mas, existe área aberta (estrada), que as vezes pode ser 
viável. Sobre a caminhada onde as pessoas utilizam espaço da saída da cidade quanto a Avenida Otávia 
Augusta, disse que está sendo feita licitação para que fazer faixa de demarcação para que as pessoas 
respeitem assim como os veículos também respeitem os pedestres. Relatou que esta questão está mais 
adianta, é uma obra mais barata e esta a administração consegue fazer mais rápido. Quanto as emendas 
parlamentares citadas pelo vereador Amaral, todas se encontram publicadas no portal da transparência, 
mas irá solicitar sejam encaminhadas cópias a esta Casa a ser repassada ao nobre vereador de forma 
impressa. Tendo salientado que toda e qualquer coisa que é feita dentro da prefeitura é publicado no portal 
da transparência e qualquer pessoas pode seguir e tirar qualquer dúvida. Sobre a solicitação da vereadora 
Maria Aparecida relatou que este será um serviço que será realizado se possível ainda este ano, porque o 
mesmo já viu cair duas ou três destas árvores que chamam de palmeiras e na realidade não são, e então vão 
retirar tais palmeiras e fazer a reposição com outras plantas. Em relação ao recapeamento da Rua próxima 
ao bar do Sierley, relatou que naquele local já foram feitas várias operações tapa buracos, mas para aquele 
local o correto seria algum parlamentar que destinar verba para recapeamento, e esta é uma rua que terá 
que será feito este trabalho porque o asfalto do local é muito fraco, tendo dito que se ocorrer chuva muito 
forte o asfalto será arrancado do início ao fim porque não tem nenhuma infraestrutura. Informou que estão 
fazendo operação tapa buracos, que já foi solicitado para os servidores fazerem mesmo com cimento 
somente para não deixar que estrague mais. Sobre o asfalto sentido Jacuí iriam tapar os buracos com 
cimento porque no atual momento não será adquirida massa asfaltica, mas, a empresa do Dr. Eduardo que 
está fazendo o serviço de operação tapa buracos na cidade irá dar de bônus para o município, material para 
tapar os buracos do referido asfalto e por isso não solicitou fosse colocado cimento para não perder o 
mesmo. Em relação a colocação de grama sintética na quadra o prefeito disse não ver problema nisso 
porque a obra de reforma do local já foi entregue. Comentou que algum tempo quiserem colocar esta 
grama mas não foi possível e não sabe o motivo, porém, dentro da possibilidade poderá tentar fazer este 
trabalho. Quanto a empresa cisne, desde novembro fez o primeiro requerimento junto a empresa, foi feita 
também reunião, fez também reunião no DER e não tendo nada de novo, procurou o deputado Cassio 
Soares, o qual desde novembro está tentando marcar em BH no CEINFA, uma reunião com o secretário de 
governo porque esta linha e intermunicipal e para tirar a linha da cisne de Fortaleza é somente com 
autorização do CEINFA . Enfatizou que o Sr. Januário não consegue, que o dono da empresa não consegue e 
isso é somente possível pelo CEINFA. Informou que em 23/02/21 foi a data que o deputado Cassio Soares 
conseguiu agendar esta reunião, que este prefeito estará em BH e questionou ao deputado Cassio se 
poderia convidar vereadores para participar, mas, foi liberado apenas para o deputado, um assessor, o 
prefeito e o responsável pelo CEINFA, tendo justificado que não estão fazendo nada presencial, mas, como 
o deputado insistiu eles abriram esta exceção. Já sobre o que o Sr. Januário falou para o vereador Amaral, o 
mesmo falou totalmente ao contrário para este prefeito porque ele queria que o município fizesse 
contrapartida, do qual se houver liberação é mais fácil a prefeitura colocar o transporte de graça, pois, fica 
mais barato do que a contrapartida que o Sr. Januário quer. Salientou que não está aqui para beneficiar a 
empresa cisne e sim para ajudar o povo de Fortaleza porque a partir do momento que o prefeito aceitar dar 
uma contrapartida do valor que querem daí é melhor o município colocar o transporte porque fica mais 
barato. Relatou que o Sr.Januário fala muito isso, mas, os vereadores deveriam questionar qual o valor da 
contrapartida que o mesmo quer. Relatou que em sua opinião os vereadores devem mesmo se reunir com o 
Sr. Januário e solicitar que  o mesmo mostre o valor. Dito pela vereadora Maria Aparecida que é por isso 
que a mesma acha que devem insistir para que o Sr. Januário encaminhe a proposta por escrito à Câmara 
porque depois poderão discutir com a proposta que o prefeito irá trazer de BH. O Prefeito deixou claro que 
com a ida em BH não querem forçar que a empresa tome prejuízo, apenas quer que abram mão se não dá 
para a mesma fazer o transporte de Fortaleza para Passos, uma vez que há outras pessoas que tem 
interesse na linha e irá fazer os horários que atendem a população. Reafirmou que estará em BH dia 23/02 
para tentar ver se abrem mão desta linha para Passos. O Prefeito comentou também sobre esboço entregue 
aos vereadores de um PL que virá para a Câmara e gostaria de pedir a colaboração dos vereadores para 
ajudarem a formatar o mesmo e antes de trazer o projeto para a Câmara vai levar o mesmo na promotora 



para ver qual o conhecimento dela, e para levar mais completo é que vai apresentar aos vereadores 
primeiro . Ao final disse que o que tinha que informar aos vereadores era isso e disse que o que precisar a 
administração está de portas abertas, quer resolver os problemas junto dos vereadores, lembrando que 
tudo que for pelo bem da população é por bem tanto do executivo quanto do legislativo para estar fazendo, 
tendo dito que está a disposição. Em aparte o vereador Ernane Dias questionou ao prefeito se este anos 
serão produzidas mudas de café, respondido que se não começar ainda esta semana, na próxima será dado 
início no plantio. O Presidente agradeceu a presença do prefeito e disse que a Câmara está de portas 
abertas pois sempre que precisar estarão juntos. Em aparte mais uma vez o vereador Moacir Queiroz voltou 
ao assunto do transporte relatando que se a contrapartida para a empresa Cisne for no valor de seis mil, 
com este valor o município abastece o ônibus da prefeitura para ir para Passos, visto que seis mil mensais 
significa duzentos reais por dia. Dito pelo Presidente que se Deus quiser encontrarão solução para isso e o 
que não pode é ficar sem solução. Instalada a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação do pedido de 
urgência especial solicitado pelo Presidente, ao PL nº 04/21, aprovado por unanimidade. Votação em 
turno único do PL nº 04 que "Dispõe sobre a fixação de vencimentos dos cargos agentes de saúde e agente 
de combate às endemias para o ano de 2021", aprovado por unanimidade. Tendo o Presidente dito que 
conforme falado pelo vereador Ryan é mais que merecido não só para as agentes de saúde, mas, para todos 
os servidores da área de saúde de Fortaleza que faz um trabalho bonito e dedicado, todos os profissionais 
são muito bons, tem o coração bom e por isso merecem. Ao colocar em votação os requerimentos 
apresentados nesta reunião, a vereadora Maria Aparecida solicitou fosse retirado o de sua autoria em 
relação as palmeiras tendo em vista o prefeito ter respondido verbalmente para a mesma. A pedido do 
vereador Amaral foi retirado também requerimento de sua autoria em relação a resposta do executivo 
para a população sobre o transporte da cisne, já que o prefeito também respondeu verbalmente nesta 
reunião. Solicitou fossem mantidos apenas os requerimentos de sua autoria lidos no pequeno 
expediente. Após tais esclarecimentos, foram colocados em votação os demais requerimentos 
apresentados nesta reunião, os quais foram aprovados por unanimidade. Nada mais a tratar o Presidente 
convoca para a quarta reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da décima quinta legislatura 
a realizar-se no dia 01 de março de 2021 às 19:00 horas  na sede da Câmara Municipal. Após declara 
encerrada a reunião tendo sido lavrada a presente ata que após aprovada será assinada pelos 
presentes._______________________________________________________ 
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