
ATA DA QUADRIGESIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, 21 DE MAIO DE 
2018. 

Presidência do vereador Evair Messias Pereira.  

Às dezenove horas  e vinte minutos, havendo número regimental, o Presidente 
declara aberta a reunião. Compareceram os vereadores Danilo Junior de Oliveira 
(PMDB), Denílson Augusto do Nascimento (PDT), Francisco Ronivaldo 
Rodrigues(PSL), Gabriel Lourenço de Queiroz (PMDB), Helio Justino dos Santos 
(PR), Márcio Domingues Andrade (PDT), Reginaldo Marques dos Santos (PMDB) e 
Welington dos Reis dos Santos (PMDB). O Presidente da sessão coloca a disposição 
a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada e assinada pelos vereadores. Antes de 
passar ao pequeno expediente, o Presidente convidou para compor a mesa dos 
trabalhos o Deputado Renato Andrade e o Prefeito Municipal Adenilson Queiroz, 
presentes na reunião, tendo de imediato agradecido a presença dos mesmos.  No uso 
da palavra o deputado Renato Andrade comentou que era vereador e está como 
deputado federal. Que começou sua carreira em Passos, em 2004, e teve a 
oportunidade de ir para reeleição, com isso, percebeu que esta região estava sem 
deputado, principalmente na cidade de Passos, o que acaba refletindo em toda 
região. Que se lançou como deputado enfrentando um grande desafio, que  é um 
prazer estar na Câmara de Fortaleza, para uma breve prestação de contas. Relatou 
que no dia 18/05, recebeu notícia que foi paga uma Ambulância no valor de oitenta 
mil reais, e que o recurso já estava na conta da prefeitura municipal, tendo o prefeito 
municipal, confirmado o recebimento. Disse que houve alguns questionamentos e 
dúvidas, quanto ao envio do recurso e que alguém fora da política tentou denegrir sua 
imagem, mas, este deputado trabalha com muita serenidade. Explicou que de acordo 
com o prefeito houve outro recebimento de recurso vindo de outro deputado, no 
mesmo valor, e que seria ótimo se mais deputados que foram votados em Fortaleza, 
pudessem investir no município, pois, a maioria dos deputados só pegam voto e 
nunca mais voltam. Comentou que teve o prazer de destinar um carro para a saúde 
em 2014, que conseguiu em 2017 cento e oitenta e dois mil reais, que foram 
destinados via saúde família e pagos mensalmente. Disse ter orçamento impositivo no 
valor de cinqüenta mil reais que já foi empenhado, e em breve deve estar pagando 
este veículo para a saúde. Afirmou que teve a honra de ter conseguido uma retro 
escavadeira, que na época teve até desfile para entrega da referida máquina e que 
tem trabalhado muito para defender esta região.  Comentou algumas ações em que 
foram conseguidas algumas importâncias. Tendo citado que em 05/01/18 conseguiu 
crédito para o Hospital Regional do Câncer no valor de oito milhões de reais. E que no 
dia 08/03, teve a honra de fazer a entrega de cheque no valor de quatrocentos e 
sessenta mil reais ao Hospital  Otto Krakauer. Comentou que se a região tivesse mais 
deputados, não haveriam hospitais fechando as portas ou reduzindo o número de 
atendimentos. Relatou que com o asfaltamento da BR - 146 da Mumbuca, de um 
forma ou de outra toda região é beneficiada. Que ninguém acreditava nesta rodovia, 
mas, está pronta e reflete de forma positiva no desenvolvimento.  Disse que outra luta 
sua, que vai beneficiar esta região, é a BR- 464, que irá ligar as cidades de 
Delfinópolis, São João Batista do Glória e Sacramento, mas, não é somente estas 
cidades que serão beneficiadas, pois, o Triangulo Mineiro e o Sul de Minas também. 
Relatou que há alguns dias, inaugurou a faculdade Medicina em Passos, o que reflete 
em toda região, pois, 80% dos filhos que vão cursar medicina em outros estados  não 
voltam pelo fato de se acostumarem com outro padrão de vida, e com esta 
inauguração eles estudarão na região, e no futuro próximo, praticamente cento e vinte 
médicos formados ao longo de cinco anos. Falou sobre o aparelho de cintilografia  do 
hospital regional do câncer de Passos, que tem valor de um milhão quatrocentos e 
setenta e sete mil reais, que quando conseguiu trazer o Ministro Carlos Barros à 



Passos, o mesmo garantiu o pagamento deste aparelho, inclusive já está sendo feita 
licitação, e está aguardando o pagamento até o final do mês de maio visando a 
compra deste equipamento. Que este aparelho acelera o tratamento  oncológico e 
cárdico. Informou que focou muito na saúde em 2017, que não está sendo fácil ser 
político, ser deputado federal, enfrentando as dificuldades que o Brasil enfrenta, mas, 
todas as suas ações foram com muita responsabilidade, pensando no futuro próximo 
do Brasil. Disse ser uma pessoa positiva, que acredita que vai melhorar a situação 
brasileira, que é incapaz de fazer mal  à alguém, principalmente na política, pois, 
acredita que a união faz a força. Frisou que a região tem uma grande oportunidade 
agora, pois, o deputado Rodrigo Pacheco está como possível candidato a Governador 
de Minas. Que devem esquecer os partidos políticos, unir, para trabalharem no que 
vai ser bom para o povo. Que como tem Passos no coração, tem Fortaleza de Minas 
também. Em seguida disse que espera poder mandar emenda parlamentar, 
atendendo os pedidos, seja da ex-prefeita Neli do Prado, do Presidente da Câmara, 
dos vereadores, e de todos da população, tendo feito compromisso de enviar cem mil 
reais para o PAC de Fortaleza. Após fez uso da palavra o prefeito municipal o qual 
comentou que tudo que vem para a região, é bem vindo. Comentou sobre o pequeno 
impasse ocorrido, visto que no dia 11/05, foi recebido recurso através do cidadão 
Fabiano Baquião e do deputado Aelton Freitas, no valor de oitenta mil reais, para 
aquisição de uma ambulância, assim como, foi recebido o mesmo valor através do 
Deputado Renato Andrade, o qual também já está na conta. Relatou também ter 
recebido recurso de emenda do deputado Rodrigo Pacheco, no valor de cem mil reais 
e que é bom ver que tem deputados ajudando o município, e trabalhando sem partido 
político. Ao final agradeceu aos deputados pelos recursos enviados e disse esperar 
por mais recursos.                             Após foi aberto o PEQUENO EXPEDIENTE com 
a seguinte pauta: Leituras: 1 - Resposta ao ofício nº 62/18 protocolizada nesta Casa, 
referente a prestação de contas do município - exercício 2015 - período em que a Sra. 
Neli Leão do Prado era Prefeita do Município de Fortaleza de Minas; 2 - Projeto de Lei 
nº 11/18 "Altera redação do art.3º da Lei Municipal nº 1130 de 23/04/18, que autoriza 
o Município de Fortaleza de Minas/MG a participar de Consórcio Intermunicipal de 
Saúde do Sudoeste Mineiro e dá outras providências". Comunicados: 1- o 
recebimento de ofício nº 180/18 do executivo, no dia 16/05 que solicitou dos nobres 
edis que informem uma história/síntese da vida pessoal e política de cada vereador, 
visando alimentar o site oficial da prefeitura. Tendo o Presidente questionado aos 
colegas vereadores se as servidoras da Câmara estariam autorizadas a repassar as 
informações. Após acordo do Plenário, todos os vereadores concordaram que a 
história a ser repassada à prefeitura, deve ser a mesma que consta no site da 
Câmara, pois, é uma síntese da vida de cada um que relata brevemente a história da 
vida política e social de cada vereador; 2- Está sobre as mesas os seguintes 
convites: 1º - para o seminário violência obstétrico e parto humanizado, no dia 24/05 
às 19:00 horas na Câmara Municipal de Passos; 2º - para o evento "Está na Hora de 
Celebrar os Resultados do Mais Genética", no dia 29/06 das 08:00 às 12:00 horas no 
Campus Muzambinho, IFSUL DE MINAS; 3º- debate público Desenvolvimento urbano 
e regularização fundiária no dia 25/05 às 13:30 horas no Auditório José Alencar em 
Belo Horizonte;  4º - estão sobre as mesas cópias de respostas de ofícios e 
requerimentos. Não havendo mais assuntos para o pequeno expediente, foi instalado 
o GRANDE EXPEDIENTE. Após O PRESIDENTE, fez ofícios aos Deputados 
Federais Rodrigo Pacheco e Carlos Melles solicitando informações sobre a 
posição destes deputados quanto a reforma da previdência, se serão favoráveis 
ou contrários a mesma. Dito pelo Presidente que o questionamento do vereador 
Danilo Oliveira ao Deputado Renato Andrade neste sentido foi muito interessante, e 
que gostaria de saber a opinião dos outros deputados por isso optou por expedir os 
ofícios. Em seguida o Presidente disse ao deputado Renato Andrade que estas 
emendas, são muito importantes, que para uma cidade do  porte de Fortaleza, perto 



de uma cidade de porte maior, é como se fosse um milhão de reais ou mais. Relatou 
que se não fosse essas emendas que estão vindo dos deputados, o município se 
encontraria em situação bem complicada, tendo em vista, a arrecadação municipal 
que é pouca, e diminuiu muito com o passar do tempo. Afirmou que são duas 
ambulâncias, as quais irão atender todo município. Enfatizou que a população deve 
realmente ver quais deputados estão trabalhando para o município. Relatou que 
ajudando a cidade de Passos está ajudando Fortaleza de Minas, pois, a população 
depende de Passos para muitas coisas. Após disse que iria aproveitar a presença do 
cidadão Agnaldo dos Reis Pimenta, presidente do Sindicato Rural, para dizer que 
esteve em sua residência, pois, soube de comentários de que na última  reunião 
ordinária, este Presidente  tinha sido totalmente contra a realização da festa do peão 
de Fortaleza, e que os outros vereadores tentaram fazer com que o mesmo mudasse 
de idéia. Relatou que os boatos não são verdadeiros, e por isso, decidiu procurar o 
presidente do Sindicato para esclarecer. Que conversaram, e o presidente do 
sindicato relatou que já pretendia participar desta reunião, para esclarecer algumas 
dúvidas dos vereadores. Continuando o Presidente comentou que também houve 
conversas, de que o vereador Denilson Nascimento, era contra a realização da festa 
do peão. Disse que comentou com o Sr. Agnaldo Pimenta, que não havia procurado o 
mesmo para defender nenhum vereador, mas que, nenhum dos vereadores tiveram 
posicionamento contrário sobre a referida festa, pois, todos são favoráveis a mesma. 
Explicou que ouve uma denúncia anônima a qual devem apurar, e por isso tiveram 
que enviar ofício solicitado resposta do sindicato. Relatou que disse ao Sr. Agnaldo 
que todas as reunião são gravadas, e se o mesmo quiser pode ter acesso ao áudio, 
relatou ainda que é a favor da festa, e se colocou à disposição do presidente do 
sindicato, como Presidente da Câmara e como cidadão para ajudar no que for 
necessário. Informou que inclusive é associado no sindicato rural, disse ser uma 
situação complicada, porque fala uma coisa e as pessoas entendem outra, e passam 
as informações totalmente diferentes. No uso da palavra, o presidente do Sindicato 
Rural disse que se os vereadores ou alguém presente, tivessem  alguma dúvida, 
poderiam perguntar, pois, estava a disposição para responder. Relatou que a festa do 
peão foi terceirizada, disse que muitas pessoas estão questionando o porque de o 
Sindicato não fazer a festa, afirmou que atualmente o Sindicato ainda não tem 
estrutura para estar realizando uma festa deste porte, e explicou que terceirizando é 
uma fonte de renda para o mesmo. Disse que o Sindicato estava precisando comprar 
alguns itens para regularizar o espaço de acordo com o Corpo de Bombeiros, e que 
quando os organizadores do evento o procuraram, não estava com idéia de fazer 
festa por enquanto, pois, a primeira planejada deu errado. Disse que após conversa 
com os organizadores,  houve acordo e o espaço foi alugado. Explicou as 
necessidades do Sindicato, e os organizadores concordaram. Relatou que também 
foram discutidos os valores de ingressos, tendo ficado definido o valor de vinte reais 
por noite, e que pelos shows que irão vir, é um preço bom para a população. Deu 
exemplo de que em 2017 pagou para assistir show da dupla Carreiro e Capataz, em 
Bom Jesus, o valor de sessenta reais, que esta dupla irá se apresentar em Fortaleza 
e a pessoa que comprar o pacote, os ingressos sairão por vinte reais cada show. 
Afirmou que com isso está melhorando o Parque de Exposição, que está fazendo isto 
não para aparecer, e sim, porque o local precisa de melhorias, que não quer falar mal 
de gestão nenhuma, pois, todos sabem a dificuldade do município, inclusive, a ex- 
prefeita Neli Leão em seu mandato anterior, o procurou para que o mesmo ficasse 
como responsável pelo Parque de Exposição, mas, naquela época não poderia deixar 
de estar cuidado daquilo que era seu, para cuidar de um bem público. Disse que 
depois do problema de saúde que teve, resolveu pegar esta responsabilidade, e 
cuidar do Parque de exposição. Enfatizou que as providências e melhorias que 
Sindicato pode fazer, o mesmo está realizando. Afirmou que não e fácil, mas, que 
hora nenhuma coloca problemas na cabeça, que sempre fica tranqüilo, pois quem não 



deve não teme. Que está fazendo isso pela população de Fortaleza de Minas, e com 
isso o Sindicato Rural irá crescer, porque anteriormente isso não foi possível, pois, a 
prefeitura tinha condição de dar de tudo para a população, e o Sindicato Rural não 
precisava correr atrás, porque as pessoas tinham tudo nas mãos. Salientou que 
atualmente o Sindicato tem que aprender a caminhar com as próprias pernas, e tentar 
acompanhar as  cidades vizinhas como Jacuí e Pratápolis, que são bem 
desenvolvidas neste setor. Disse que foi repassado através de contrato um trator do 
município ao Sindicato, e que o vereador Helio Justino, trabalha no mesmo, disse que 
os vereadores Marcio Andrade e Gabriel Queiroz também já fizeram uso do trator, e 
que para os produtores que mexem com lavoura, ajuda bastante. Após pediu apoio 
dos vereadores no sentido de ajudar o Sindicato Rural, para que o mesmo venha 
caminhar com  ajuda de todos. Ao final o Presidente da Câmara disse que se coloca a 
disposição, e que acredita que todos os vereadores também.  Na seqüência O 
PRESIDENTE solicitou o envio de nota de repúdio do Plenário, ao vereador 
Vagner Tarcísio de Morais (PT) da Câmara de Alfenas, tendo em vista, a fala 
infeliz do mesmo com referência a atitude de policial militar que agiu e evitou 
assalto. Relatou que somente pessoas que já presenciaram algum ato de violência, 
que teve algum parente envolvido numa situação de ser roubado é que sabe 
exatamente o que é. Disse acreditar que este vereador nunca passou por nada 
parecido, ou talvez esteja do lado do bandido, pois, defendeu o mesmo. Informou que 
o vereador criticou a atitude da policial. A sugestão foi acatada. Sobre o projeto de 
lei n°11/18, o Presidente comentou que esse projeto foi aprovado com um equívoco 
anteriormente, inclusive houve questionamento do vereador Reginaldo Marques na 
época com relação a questão do executivo ter informado a dificuldade do município, 
porém, estava se criando uma despesa a mais, porém, pouca na época, pois, seria no 
valor de novecentos reais, mas,  o projeto voltou à esta Casa com aumento de mais 
de 100%, ou seja valor aumentado para dois mil reais mensais, mas, se caso os 
vereadores tiverem interesse em aprovar o mesmo, a reunião será suspensa, e o 
assessor jurídico fará uma esplanada no Plenarinho. Após O VEREADOR DENILSON 
AUGUSTO DO NASCIMENTO, parabenizou o deputado federal Renato Andrade pelo 
trabalho na região, em especial, o apoio ao hospital do câncer. Disse que todos 
sabem que a demanda é muito grande, pois, esta doença vem afetando muitas 
pessoas no país. Parabenizou também pela doação para  Otto Krakauer, que é de 
grande valia para a região, pois, atualmente as dificuldades são grande para 
conseguir internação neste hospital para pessoas com problema mentais. Relatou que 
o executivo sabe que tem uma demanda muito grande no município destes pacientes, 
e que apesar de o município ser pequeno existe este problema. Afirmou que é muito 
bem vindo e gratificante saber que ainda tem político que pensa nesta situação e 
ajuda. Disse que a política hoje está muito desvalida, e os brasileiros estão 
descrentes com os políticos, mas, que nem por isso, podem virar as costas, não 
podem calar, sempre tem que ter pessoas honestas na frente do poder para trabalhar 
visando buscar melhoria para o país. Agradeceu a presença do presidente do PR, Sr. 
Fabiano Baquião, que está sempre ajudando, buscando através do deputado Aelton 
Freitas recursos para o município. Aproveitando a presença do presidente do 
Sindicato Rural, esclareceu que nem sabia desta historia dita pelo Presidente da 
Câmara e que o único ponto debatido foi a questão de pedir informação, e por isso, foi 
enviado ofício ao Sindicato. Disse acreditar que não há nenhum problema em o Sr. 
Agnaldo Pimenta estar respondendo os questionamentos, e assim deixar os 
vereadores documentados, com isso, quando forem questionados, terão resposta 
para repassar, visto que o Sindicato está tomando as devidas providências. Relatou 
que gostou muito da resposta do ofício do Sindicato a respeito dos valor dos 
ingressos, e também sobre a questão dos estudantes. Enfatizou que o município não 
tem condições de fazer festa de graça, que a realização desta festa e muito bem 
vinda, pois, a população precisa de festa e de se divertir também. Em seguida o 



VEREADOR MÁRCIO DOMINGUES ANDRADE, comentou sobre a confusão 
ocorrida tendo em vista o recebimento de dois recursos com valores iguais, que na 
verdade foi uma confusão boa. Disse ter visto postagem do cidadão Fabiano Baquião 
sobre o recurso, e que recebeu do Sr. Leandro, assessor do deputado Renato 
Andrade, postagem no mesmo sentido, tendo o vereador perguntado se eram dois 
recebimentos ou se estaria havendo confusão. Relatou ter sido apurado que são dois 
recursos recebidos nos mesmos valores, um do deputado federal Renato Andrade, e 
outro do deputado Aelton Freitas. Após sugeriu o envio de ofício do Plenário ao 
presidente do PR de Fortaleza, Sr. Fabiano Baquião, agradecendo o empenho e 
apoio junto ao deputado Aelton Freitas, tendo em vista, envio de recurso de 
oitenta mil reais para aquisição de ambulância. Solicitou que os cumprimentos 
fossem estendidos ao referido deputado. Tendo sido feito ofício também do 
Plenário ao deputado Renato Andrade agradecendo o envio de recuso no 
mesmo sentido, agradecendo também pelo compromisso firmado nesta reunião 
sobre o envio de recurso no valor de cem mil reais ao município para atender ao 
PAC, envio este que segundo o deputado será o mais breve possível. Sobre o 
recurso no valor de cem mil reais que o deputado Renato Andrade se propôs em 
enviar ao PAC, o vereador Marcio Andrade comentou que poderiam usar na questão 
do hospital psiquiátrico, a qual é crítica há muito tempo. Relatou que todos os 
municípios da região estão com problemas, que este recurso que o deputado Renato 
Andrade colocou no Hospital Otto Krakauer é de grande valia, pois, devem sempre 
lutar para melhorar. Em seguida parabenizou os Deputados Renato Andrade e Carlos 
Melles, os quais mostraram suas forças, pois, trouxeram o Ministro na Santa Casa, e 
isso mostra que o município está bem representado. Após o vereador Marcio Andrade 
solicitou ao deputado que o mesmo pense com carinho na hora de votar as reformas 
trabalhistas, pois o povo vota nos políticos e os políticos representam o povo. Disse 
que grandes empresas ficam com dívidas e assim vão a falência, com isso o povo é 
que tem que pagar, o que para o vereador é errado. Após disse que só tem a 
agradecer a presença do deputado Renato Andrade, explicou que quando comentou 
sobre a questão da reforma previdenciária, disse que não fez nenhum tipo de 
pergunta e nem de solicitação, somente deixou para o deputado a vontade do povo, 
afirmou que não fez nenhuma crítica, pois não é hora para debate. Sobre o 
pronunciamento do vereador de Alfenas, disse que o mesmo falou mal do estado de 
São Paulo o qual, comentou sobre a atitude de uma policial militar que agiu para 
defender diversos cidadãos que seriam assaltados em via pública por um cidadão que 
estava armado e amedrontando crianças e algumas mulheres, e que pensando na 
segurança do povo é que é a favor da nota de repúdio. Disse que como cidadãos de 
bem devem defender o que é correto, e que esta moção de repúdio deve servir para 
que este vereador preste bem atenção no que fala. Comentou que a ação do Estado 
de São Paulo foi corretíssima, que nos Estados Unidos é feita da mesma forma. Após 
comentou sobre a questão que foi levantada sobre a festa do Peão de Fortaleza, 
disse que todos os vereadores são favoráveis a mesma, que a questão do debate na 
reunião passada foi enviar o ofício ou não ao presidente do Sindicato, e que na sua 
opinião o correto era ter unido alguns vereadores, para procurar informações 
pessoalmente, mas, a maioria optou por fazer o ofício,porém, ninguém seria bobo de 
ser contra a festa, pois, uma festa boa é sempre bem - vinda a população. Disse que 
o Sindicato está ganhando com isso porque terceirizou a festa. Disse que fala por ele 
e sua família que gosta muito de festa, e estará presente. Em seguida disse que 
antigamente o Sindicato não se desenvolveu pelo fato de os produtores rurais não 
precisarem do mesmo, pois, tais produtores tinham total apoio do município, que a 
época tinha condições, tanto de fazer festa como de atender a população, e hoje a 
prefeitura não tem condição, por isso, o município repassou o parque ao Sindicato. 
Disse que está junto procurando e buscando recurso junto para melhorar, que já ligou 
atrás do recurso de cento e cinqüenta mil reais para comprar  um trator, uma 



plantadeira, e uma ensiladeira, que a licitação está pronta, só falta o recurso cair na 
conta. Disse que começaram os pagamentos agora, e que da área da saúde serão 
efetuados primeiro, que conseguiram também cem mil reais, que na verdade se 
tornou oitenta e oito mil reais,devido a mudança da caixa, para equipar os tratores, ou 
seja, carreta e outros implementos que são interessantes aos produtores. Relatou 
ainda que as ações estavam sendo tomadas para realização do evento conforme 
informado pelo mesmo anteriormente. Em seguida agradeceu a secretária de saúde 
Monica Emídio, que atendeu a solicitação e retirou o consultório médico da sala onde 
funcionava a antiga farmácia, e voltou o mesmo para o local onde sempre foram feitos 
os atendimentos, até que resolvesse todas as questões. Relatou que a mudança para 
sala de cima foi muito boa, porém, a sala não estava em condições de atendimento, a 
qual está em reforma, pois, foi comprado ar condicionado, está fechando paredes e 
realizando as reformas necessárias. Comentou que advogada do sindicato, fez 
contato para falar a respeito do ofício que o mesmo pediu quanto a avaliação do 
SINDISFOR das aposentadorias por invalidez, que a mesma disse que está tomando 
as devidas providências,  irá se reunir com o prefeito, tendo o vereador dito que a 
advogada disse que também irá conversar com o assessor jurídico da Câmara, para 
assim estar vendo a melhor solução a tomar.  Após disse que conversou com o 
prefeito a respeito do projeto que está na Casa, que inclusive foi pedida urgência 
especial, e realmente houve um erro de cálculo do contador, onde informou uma 
previsão orçamentária. Explicou que faltou palavra no Art.3º, porque colocou 1 e meio 
por cento do FPM, e o certo seria até um e meio por cento, que o município deveria 
investir conforme a necessidade. Disse que a porcentagem de um e meio dá valor 
maior do que o valor indicado no impacto orçamentário, e essa mudança é para 
menor na tabela de dois mil reais mensais, onde o prefeito já deixou explicado que 
será utilizado. Disse ainda que no momento importuno o Presidente irá colocar em 
votação a urgência especial do projeto de lei, o qual em seu entendimento é favorável 
a mesma. Se justificou devido a necessidade de regularizar a documentação em 
questão do valor  de um projeto que já foi votado e aprovado, que só está lembrando 
para não perder o valor da emenda de cem mil reais de cirurgias eletivas. Após 
comentou sobre questioamento feito por munícipe, e que gostaria de deixar 
registrado, pois, já conversou com a diretora do departamento de saúde, a qual disse 
que irá resolver, e já tomou as devidas providências. Comentou que o cidadão Sr. 
Jose Gustavo, senhor de idade, que faz tratamento no Hospital do Câncer em 
Passos, relatou problema ocorrido em relação ao seu transporte, pois, já havia 
desocupado é a van das dez e meia já tinha vindo embora, que este é o horário certo, 
porém o cidadão desocupou quase onze horas da manhã e ligou para várias pessoas, 
e teve divergência de informação, com isso este senhor chegou em casa era quase 
três é meia da tarde, sem almoço. O vereador Marcio Andrade conversou com a 
secretária de saúde, com o prefeito e explicou a situação, tendo a secretária pedido 
para que o vereador passasse o número da mesma para o Sr. José Gustavo, para 
que, quando acontecer alguma coisa deste tipo, que o mesmo ligue para assim ela 
estar resolvendo.Em seguida O VEREADOR HÉLIO JUSTINO DOS SANTOS, 
parabenizou o deputado Renato Andrade, pelo presente dado ao município. Fez 
ofício ao deputado Aelton Freitas parabenizando o mesmo pelo envio de 
recurso oriundo de emenda parlamentar no valor de oitenta mil reais para 
aquisição de ambulância ao município. Estendeu os cumprimentos ao presidente 
do PR Fabiano Baquião, presente nesta reunião. Após pediu ao deputado, que olhe 
mais para o Sindicato Rural. Parabenizou ao Sr. Agnaldo Pimenta presidente do 
Sindicato, pelo trabalho realizado, e pediu a Deus que dê tudo certo na realização da 
festa. Informou que está a disposição no que precisar. Em seguida O VEREADOR 
REGINALDO MARQUES DOS SANTOS, parabenizou o deputado pela emenda ao 
hospital do câncer, disse ser uma alegria triste, pois, fica feliz de saber que foi 
investido tantos milhões no hospital do câncer, e  triste ao mesmo tempo, por ser 



gasto tanto dinheiro com uma doença que não conseguem encontrar cura, ou 
tratamento que minimize os gastos. Parabenizou também pelo trabalho realizado no 
hospital Otto Krakauer, e também da verba já recebida para o hospital do câncer, e 
ainda recurso do PAC o qual estará mandando. Disse que como falado pelo 
deputado, o povo em geral tem uma descrença muito grande de políticos, mas, que 
as pessoas não podem generalizar. Relatou ter fé em meio a tantos políticos 
desonestos que tem em Brasília e no Brasil, disse acreditar que existe porcentagem 
maior de bons do que de ruins. Que este e seu primeiro mandando, e que em 2017 
teve o prazer de conhecer o deputado Renato Andrade, e viu que é uma pessoa boa, 
disse ter conversado com o deputado Rodrigo Pacheco e teve uma boa visão. 
Agradeceu o Sr. Fabiano Baquião, a qual conseguiu duas emendas para o município. 
Disse ainda que o município é dependente de emendas e que graças a Deus as 
mesmas estão sendo recebidas. Relatou que espera que em 2019 as emendas 
continuem chegando. Agradeceu a presença do presidente do Sindicato, e disse que 
a resposta do ofício, é mais um documento que os vereadores têm em mãos para tirar 
dúvidas dos cidadãos. Agradeceu a presença da secretária de saúde Monica Emídio, 
da ex prefeita Neli Leão, e de todos presentes. Em seguida O VEREADOR GABRIEL 
LOURENÇO DE QUEIROZ, agradeceu ao deputado Renato Andrade pelo o que fez 
ao Município, e também na área da saúde. Disse que o município precisa de um 
deputado que o representa, e que tudo que o deputado tem feito tem ajudado 
bastante. Afirmou que precisam de deputados do perfil do deputado Renato Andrade, 
o qual ajuda muito na área da saúde aqui e na cidade de Passos. Após solicitou que o 
deputado Renato Andrade olhasse com carinho para o Sindicato Rural de Fortaleza 
de Minas, o qual representa o produtor rural e esta classe precisa do Sindicato. Ao 
final enfatizou que conta o esforço do deputado Renato Andrade e quanto ao projeto 
de lei em pauta disse ser favorável. Agradeceu a presença da secretária de saúde, 
inclusive pelo trabalho realizado na Policlínica. Agradeceu a presença do presidente 
do sindicato, disse que ele fez muito bem em enviar resposta de ofício a esta Casa, 
pois,  os vereadores ficaram informados tendo condição de repassar as informações à 
população. Tendo declarado que torce para que dê tudo certo e que seja uma grande 
festa. Após O VEREADOR FRANCISCO RONIVALDO RODRIGUES, relatou que 
acredita que a vida do deputado seja igual a do vereador, pois, ambos correm em 
busca de apoio a população praticamente o dia todo, que foi o que aconteceu com 
este vereador nesta data, tendo dito que os erros ou o fato de não dar certo é culpa 
do governo devido a greve dos caminhoneiros que está acontecendo. Disse que a 
situação do deputado é parecida com a dos vereadores, pois, as vezes o executivo 
não tem condição de fazer algo e a cobrança vem no vereador, a mesma coisa é o 
governo que as vezes deixa de fazer algo, e a cobrança vai para os deputados. 
Agradeceu o deputado pela a confiança de estar investino na saúde do município, e 
também no hospital do câncer, além de outros investimentos. Relatou que pede para 
Deus para sempre iluminar o caminho do deputado. Que nenhum cidadão vai ao 
hospital para brincar, mas, sim porque precisa, e estando investindo na saúde, é o 
principal, pois este setor precisa de pessoas dedicadas. Comentou que os recursos 
recebidos por Fortaleza, principalmente na área da saúde, são bem vindos 
independente do deputado que envie, pois, quem ganha é a população. Relatou 
acreditar que ainda serão recebidos muito mais recursos e que os vereadores estão 
na Câmara para lutar por Fortaleza. Disse que o deputado Renato Andrade estando 
próximo, é uma força a mais para o município. Após comentou sobre as distorções de 
algumas conversas, que na última  reunião, comentou  e o vereador Denilson Augusto 
também  falou, que ninguém duvidava que a festa seria feita, e que todos torciam pela 
realização da mesma, mas, que desde que se tratava de uma denúncia, tinha que ser 
apurada, mas, ninguém estava contra a realização da festa, e sim procurando 
resposta que deverá ser repassada. Declarou que todos sabem que a diretoria do 
Sindicato, são pessoas integras e com responsabilidade, de caráter elevado, que tem 



a total responsabilidade de estar tomando frente de qualquer evento. Comentou 
também de fato ocorrido em que viu o Bispo ligando para o Padre, e este último ficou 
bravo com o vereador porque tinha ficado sabendo que o mesmo havia falado mal 
dele em reunião na Câmara. Em resposta o vereador disse ao padre que é muito fácil 
de resolver, pois, qualquer cidadão tem direito de ter acesso a ata da reunião e assim 
ele saberia dos fatos. Em seguida agradeceu as respostas dos requerimento e ofícios, 
agradeceu a secretária de saúde visto a reforma da sala de atendimento médico. 
Comentou sobre envio de correspondência da deputada Dâmina Pereira que informa 
a destinação para prefeitura de uma verba de noventa e sete mil reais, disse que 
deputada acredita que até junho ou julho a verba para a reforma da Policlínica 
chegará ao município. Comentou também sobre emenda do deputado Antonio 
Andrade no valor de cem mil reais, a qual já foi orçada também. Após fez os 
seguintes requerimentos: 1 - Ao executivo e ao chefe dos transportes Sr. 
Nivaldo Estavam requerendo seja enviado caminhão pipa com água, ao Bairro 
Chapadão no dia 25/05 (sexta-feira), visando lavar a quadra, visto que será 
realizado casamento em 27/05 no local. O Presidente da Casa e o vereador 
Danilo Oliveira participam deste requerimento; 2 - Reitera requerimento 
referente a instalação de ponto de internet na Escola José Dias.  No uso da 
palavra O VEREADOR DANILO JUNIOR DE OLIVEIRA, agradeceu ao deputado 
Renato Andrade tendo em vista apresentação de prestação de contas, e o 
parabenizou pela atitude de estar nesta Casa prestando contas aos vereadores e a 
toda comunidade que está presente, além dos cidadãos que ouvem através do site da 
Câmara. Agradeceu as doações  para o Hospital do Câncer e o Hospital  Otto 
Krakauer, relatou que ajudando os mesmos, está ajuda toda a região, e não somente  
a cidade de Passos,que está é uma ajuda regional, que irá atender a toda região. 
Disse que infelizmente tem alguns pacientes do município, que fazem tratamento no  
hospital do câncer de Passos o qual atende com muito carinho. Comentou de uma 
associação de voluntários, o GAPOP, a qual faz trabalhos extraordinários no apoio às 
Família, aos acompanhantes dessas pessoas que necessitam desta ajuda. Relatou 
ter tido a alegria de participar por dois anos consecutivos do Encontrão das 
Comissões, disse que como o próprio deputado falou a ação solidária  da região 
gerou uma receita de cinco milhões seiscentos e vinte dois mil oitocentos e oitenta 
reais, e sessenta e três centavos. Comentou que o município de Fortaleza também 
contribuiu e contribui todos os anos para essa ação solidária, tendo arrecadado trinta 
e um mil seiscentos e vinte oito reais e vinte cinco centavos. Agradeceu a todos os 
solidários de Fortaleza de Minas, que ajudam na realização dos eventos, do leilão de 
gado, e das demais ações. Após agradeceu o deputado Aelton Freitas, na pessoa do 
cidadão Fabiano Baquião, presidente do PR tendo em vista o envio de recurso ao 
município. Agradeceu também o apoio do deputado Rodrigo Pacheco. Relatou que é 
uma alegria receber estes recursos, e concordou com a fala do vereador Marcio 
Andrade sobre ter sido uma confusão boa, pois, ao invés de um recurso, o município 
recebeu dois. Agradeceu ainda a atuação parlamentar do deputado federal Carlos 
Melles, que também traz recursos para a cidade de Fortaleza. Relatou que teve a 
oportunidade de ajudar, de colaborar na campanha política de 2010 do deputado 
Carlos Melles, e Antonio Carlos, e em 2014 do deputado Emidinho Madeira, e 
deputado Rodrigo Pacheco. Comentou que as emendas que os deputados 
encaminham para o município são reflexos não só de quem coordena as campanhas, 
não só dos políticos da cidade, mas sim, em agradecimento aos votos recebidos. 
Falou sobre a quantidade de votos recebidos pelo deputado Rodrigo Pacheco e dos 
recursos recebidos por intermédio do prefeito, e dos vereadores da bancada do 
PMDB, Reginaldo Marques, Gabriel Queiroz, Welington dos Santos, e Danilo Oliveira. 
Comentou que essa atuação parlamentar dos vereadores que é um reflexo não só 
dos trabalhos dos mesmos, e sim um agradecimento da comunidade que acreditou, 
apoiou, e votou nos deputados. Disse ainda, que o deputado Renato Andrade foi o 



majoritário no município com aproximadamente novecentos votos, e que isso, é um 
agradecimento, reflexo da comunidade que confiou e votou. Enfatizou que o município 
de Fortaleza é muito agraciado, pois, têm mais de um deputado. Que na ação 
solidária do hospital do câncer, o cidadão fortalezense Itamar Justino (mamão) é um 
forte parceiro, o qual empresta local para a realização de festas beneficentes ao 
hospital. Após o vereador Danilo Oliveira questionou comungou da fala do vereador 
Marcio Andrade com relação a apreensão em referência a reforma da previdência. 
Comentou boatos ouvidos nos bastidores políticos da presidência da república, e que 
como os deputados estão representado o povo, em nome da comunidade de 
Fortaleza de Minas, gostaria de deixar claro que é contra a reforma da previdência, 
pois, a mesma irá prejudicar muito o trabalhador, que na verdade irá pagar uma conta 
que não é do povo. Questionou ao deputado Renato Andrade, qual o posicionamento 
do mesmo quanto a esta votação. Tendo o Presidente interrompido a fala do vereador 
e se direcionado ao deputado Renato Andrade, dizendo que o mesmo poderia ficar a 
vontade, e caso não quisesse responder não haveria problema, pois, para o 
Presidente estaria perdendo o foco da visita. Dito pelo Presidente que o deputado 
responderia ao vereador, o qual deveria ter comunicado a este Presidente se seria 
possível fazer este tipo de pergunta, pois as vezes foge um pouco do foco, ficando 
definido que o deputado responderia todas as questões ao final da fala dos 
vereadores. Novamente com a palavra o vereador Danilo Oliveira, questionou ao 
deputado Renato Andrade qual o valor destinado às emendas parlamentares para 
cada deputado federal, e como são distribuídas, e se o líder de bancada tem um valor 
maior, justificando que pergunta para que a comunidade possa ter ciência de como 
funciona este trabalho parlamentar dos deputados. Após o deputado federal 
respondeu que as emendas parlamentares são no  valor de quatorze milhões, 
setecentos e setenta e sete mil reais, em 2018. Relatou que teve a honra de em 
apenas um ano e três meses, ser indicado pelo seu partido para participar da CMO, 
onde conseguiu viabilizar recurso do DNIT no valor de quatro milhões de reais para 
poder fazer esta participação, pensando nos anseios da região, e através da CMO e 
da força do partido, que conseguiram oito milhões para o hospital regional do câncer, 
que já esta depositado na conta. Disse que irá trabalhar com a FIPE em 2018, que 
irão depositar oito milhões de reais, no início de 2019, e que enquanto ele estiver 
como deputado, irá fazer com que isso seja uma constância. Falou que tem que 
agradecer muito por ser majoritário no município, de ter esta responsabilidade, o que 
é motivo de muito orgulho. Perguntou ao vereador Danilo Oliveira se este era se 
primeiro mandado, respondido que sim, o deputado pediu a Deus que o abençoasse e 
desse forças para enfrentar, porque não e fácil, mas, com fé em Deus e tendo 
responsabilidade daria certo, pois uma coisa é jogar para terceiros, e outra é falar as 
coisas e fazer conforme a pressão, conforme uma ideologia que acabou com o Brasil. 
Disse que essas coisas são muito radicais, e as contas foram colocadas nas costas 
dos trabalhadores e dos professores, por conta de alguns fanáticos políticos, por 
causa de algumas desordens, mas, se existisse uma política de desenvolvimento não 
precisavam fazer essas reformas, mas como optaram por uma política de 
assistencialismo, de querer mudar o Brasil, o preço é muito caro. Enfatizou que não 
votou a  favor da reforma trabalhista, que em Fortaleza teve algumas pessoas que 
disseram em redes sociais que o mesmo votou favorável, mas, nem tinha votado 
ainda, e de forma covarde algumas pessoas da cidade, da região, e até mesmo do 
Sindicato que o vereador Danilo Oliveira faz parte, atacaram o deputado de forma 
cruel e desleal. Aproveitou a oportunidade para dizer que falou a todos os órgãos da 
grande mídia brasileira que era contra a reforma da forma que ela se encontra. 
Comentou ainda que precisa sim fazer reforma, se todos quiserem ter um Brasil 
melhor, pois, o dólar está chegando a quatro reais, gasolina a cinco reais, a bolsa de 
valores começou a cair. Disse que jogar para torcida e fazer bonito com chapéu dos 
outros é muito fácil, que os políticos tem que ter responsabilidade com o Brasil. 



Relatou que pode ser deputado em 2019 ou não, que sua vida pode até melhorar, 
mas, que é contra a reforma da previdência da forma que ela foi apresentada, pois, 
chegava grupo em Brasília, faziam manifestos, e tiravam do relatório, que isso 
aconteceu inúmeras vezes e com isso o governo ia deixar a conta para os mais fracos 
pagarem, pois, não tinha organização. Disse para o vereador Danilo Oliveira, que isso 
é um tema polêmico, afirmou que é a favor da reforma desde que seja para todos, 
começando no presidente da república, passando para os senadores, deputados, 
empresários, para os trabalhadores, para todos, de forma igual, e não conforme 
pressão do modo que foi proposto. Relatou achar justo a população se manifestar, 
que no início deste assunto o cidadão Luerci fez contato com o mesmo para 
perguntar, tendo respondido que era conta a reforma, pois, ela não era para todos. 
Agradeceu ao vereador Danilo Oliveira, porque através de sua pergunta teve a 
chance de explicar sobre este assunto. Após relatou sobre sonho antigo de asfaltar a 
estrada Fortaleza à Jacuí, ligando a região, relatou que não está aqui para fazer 
promessas, que não está falando que irá fazer, pois, quem tem poder para fazer é o 
governador. Disse que é por isso que fala que tem que unir força e chegar ao 
governador, o qual vai ter que visitar Fortaleza, Jacuí e Passos,e comprometer. 
Dando continuidade o vereador Danilo Oliveira fez leitura do ofício n°07/18 do 
sindicato rural em resposta aos questionamentos dos vereadores. Dito pelo 
Presidente que com essa leitura o denunciante já estará ciente da resposta da 
denúncia. Em seguida o vereador Danilo Oliveira fez a leitura do ofício nº08/18, e 
disse que este ofício está respondendo as dúvidas da população.Quanto ao projeto 
de Lei nº11/18, disse que comunga da idéia do vereador Marcio Andrade, pois, 
entende que está tendo apenas uma adequação para que o município possa cumprir 
com o objetivo que é a realização das cirurgias eletivas para a população que tanto 
precisa. Adiantou seu voto favorável ao pedido de urgência especial, pois, conversou 
com assessor jurídico o qual disse que está correto. Comentou que o projeto de lei 
chegou neste dia, mas, que com o pedido de urgência especial, acredita que seja 
importante que os vereadores dêem uma resposta para a comunidade, até por ser 
uma matéria que os vereadores já votaram no dia 23/04/18, e concordaram com está 
ação. Dito pelo Presidente que o referido projeto foi distribuído às comissões e na 
ordem do dia será votada urgência especial. Em seguida O VEREADOR 
WELINGTON DOS REIS DOS SANTOS agradeceu a presença do deputado federal 
Renato Andrade e do prefeito Adenilson Queiroz.  Não havendo mais assuntos para o 
grande expediente, passou-se a ORDEM DO DIA, com a seguinte pauta: Votação do 
pedido de urgência especial ao projeto de lei nº 11/18, aprovado por unanimidade. 
Votação do Projeto de Lei nº 11/18 que "Altera redação do art.3º da Lei Municipal nº 
1130 de 23/04/18, que autoriza o Município de Fortaleza de Minas/MG a participar de 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste Mineiro e dá outras providências", 
aprovado por unanimidade. Votação da Moção de Repúdio apresentada nesta 
reunião, aprovada por unanimidade. Votação dos requerimentos apresentados nesta 
reunião, aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente 
convoca para a quadragésima sexta reunião ordinária da segunda sessão legislativa 
ordinária da décima quarta legislatura, a realizar-se no dia quatro de junho de 2018, 
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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