
ATA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
QUINTA LEGISLATURA 17 DE MAIO 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, 
a qual foi aprovada por unanimidade. ABERTO O PEQUENO EXPEDIENTE, com a seguinte pauta: Leituras 
dos seguintes PL's: Nº 10-A que "Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) do 
município de Fortaleza de Minas e dá outras providências"; Nº 11 que "Dispõe sobre repasse de valores na 
modalidade de APORTE FINANCEIRO, para o equacionamento do déficit atuarial do Instituto de Previdência 
dos Servidores de Fortaleza de Minas (IMPRESFORT), em conformidade com a Portaria MPS nº 746, de 
27/12/2011, e ainda, autoriza abertura de crédito adicional especial e dá outras providências"; Nº 12 que 
"Dispõe sobre adequação da legislação municipal à emenda constitucional nº 103, de 12/11/2019, que 
introduziu regeras previdenciárias e estatutárias a todos os entes federados". Todos os PL foram 
encaminhados as comissões, lembrando que no PL nº 12 foi solicitado regime de urgência especial, o qual 
será votado na ordem do dia. Informado pelo Presidente que estavam sobre as mesas cópias de respostas 
de ofícios e requerimentos. Após passou-se ao GRANDE EXPEDIENTE, O VEREADOR DARCIO NETO relatou 
sobre a existência de pedra onde o cidadão Emerson Pereira está construindo, mais especificamente do 
lado de cima da Rua Passos, próximo ao Sr. Amarildo do Odilo. Que esta rocha está sendo desfeita pelos 
moradores com martelete, e uma parte da referida rocha está na rua. Tendo feito requerimento ao 
executivo solicitando providências em relação ao fato para que inclusive possam passar pelo local os 
condutores da água da COPASA. Requer seja verificada a possibilidade de retirar esta rocha. Após 
esclarecimentos do prefeito, presente na reunião o vereador Darcio Neto optou pela retirada deste 
requerimento. A VEREADORA MARIA APARECIDA não se manifestou.  O VEREADOR GABRIEL QUEIROZ fez 
requerimento da diretora do departamento de saúde Sra. Edina Andrade, requerendo seja feito 
acompanhamento junto a farmácia municipal, para verificar quais medicamentos se encontram em falta a 
cada fim de mês, pois, há pessoas que vão ao local em busca de certos medicamentos neste período e já 
não encontram mais. Requer seja feita a reposição dos mesmos visando atender a todos que necessitam 
durante o mês todo. Deixou claro que não é que esteja faltando medicamentos, mas que alguns em 
especifico quando são procurados pelos cidadãos no fim do mês já acabaram. Em seguida fez requerimento 
ao chefe da Usina de Triagem e Compostagem de Lixo, Sr. Nivaldo Estevam, requerendo a realização de 
operação tapa buracos em vários pontos da cidade, tendo em vista o aparecimento de diversos buracos 
que apareceram na cidade de alguns dias para cá, citou em especial buraco no cruzamento da Avenida 
Otávia Augusta, tendo comentado que na medida que o tempo vai passando os buracos vão aumentando 
e a situação vai ficando pior. O VEREADOR MOACIR APARECIDO DE QUEIROZ,  fez requerimento ao 
executivo com cópia para o chefe do setor de máquinas para que seja feito cascalhamento na estrada 
sentido a propriedade da Sra. Monica Emidio, Bairro Alves. Tendo dito que dois caminhões de cascalho 
são o suficientes pois quando chove a cidadã tem problema com excesso de barro próximo a seu sítio, na 
subida do mata burro. O VEREADOR APARECIDO AMARAL aproveitou a presença do prefeito na reunião e 
solicitou verbalmente ao mesmo seja colocado cascalho na subida da ponte do Chapadão, porque o local 
está ficando ruim para passagem. Tendo solicitado que se for possível que o prefeito responda durante seu 
momento de fala na reunião. Em relação a urgência do PL nº 12 disse ser de acordo, porque é um processo 
que está vindo do governo federal e se não for feito com certeza o município será penalizado. O VEREADOR 
MANOEL GALDINO fez requerimento ao executivo requerendo a manutenção de lâmpadas de três postes 
da Rua Espírito Santo, que dias acendem outros permanecem apagadas. Requer ainda seja realizada esta 
manutenção nos demais pontos da cidade que necessitam deste trabalho. Tendo justificado que a troca 
das lâmpadas é necessária pois em especial a Rua Espírito Santo tem permanecido muito escura. 
Esclareceu também que andou pela cidade e verificou que há mais lâmpadas queimadas pela cidade e por 
isso solicita a manutenção. Em aparte a vereadora Maria Aparecida aproveitou a presença do prefeito na 
reunião e relatou que vê com frequência, algumas lâmpadas piscando muito, que em alguns dias estão 
acesas em outros apagados. Que sabe que o problema existe e estão tentando resolver. Tendo solicitado 
que no momento da fala do prefeito o mesmo responda quais os dias e quantas vezes no mês a empresa 
responsável em ao município prestar o serviço, pois assim, terão respaldo para esclarecer quando são 
questionados. O VEREADOR RYAN CESAR SILVA iniciou sua fala para relatar que foi procurado e falaram 
sobre a colocação de grades ao entorno do Córrego Quim Brito. Fez requerimento ao executivo 
requerendo seja estudada novamente a possibilidade de instalar as grades no entorno do referido 



Córrego, visto que algumas pessoas que estavam caminhando pelo local presenciaram uma bezerra 
caindo dentro do Córrego, bem como, uma criança brincando com bambolê o qual caiu no Córrego tendo 
a criança entrado no mesmo para a retirada de tal bambolê. Frisou que os moradores próximos ficaram 
bastante preocupados com estas duas cenas e que a intenção do requerimento é amenizar estes 
problemas e acidentes. Em seguida fez requerimento ao executivo para que retornem os latões de lixo ao 
menos a cada duas esquinas da cidade.  Sugeriu seja verificada a possibilidade de serem implantadas 
lixeiras fixas no chão para não haver riscos de serem derrubadas e sujar as imediações. O VEREADOR 
ERNANE DIAS relatou a tristeza de ter perdido seu irmão para a covid-19, o qual era seu segundo pai. Disse 
que levantou este assunto para chegar no ponto de deixar bem claro para as pessoas que tomaram as 
vacinas não pensarem que estão imunes, porque realmente não está visto que seu irmão havia tomado as 
duas doses e mesmo assim foi contaminado. Deixou claro o pedido para as pessoas se cuidarem e terem 
cuidado porque este vírus é muito bravo. Em seguida fez ofício ao chefe do setor de máquinas estendendo 
os cumprimentos aos servidores que trabalham com o mesmo, agradecendo pelos serviços realizados na 
zona rural do município com máquinas, mesmo sabendo das muitas dificuldades. Após fez requerimento 
ao executivo para que seja construída calçada próximo ao Parque existente na Rua São Benedito, tendo 
em vista, que existe descarte de grande quantidade de lixo no local, e o vereador tem recebido 
reclamações dos moradores ao entorno. Comentou que no local são descartados móveis, e outros tipos de 
lixo e na opinião do vereador a cidade fica com aparência feia e por isso entende que as pessoas precisam 
se conscientizar e não jogar lixo porque as vezes a prefeitura não dá conta de retirar o lixo, pois, ocorre de o 
caminhão retirar no lixo em um dia e no dia seguinte já tem lixo no local novamente. Em aparte o 
Presidente prestou condolências ao colega Ernane e toda sua família tendo dito saber que não é fácil. Disse 
também que mesmo as pessoas sendo vacinadas com as duas doses, além de se contaminar pode vir a 
óbito. Falou que principalmente as pessoas que tem acima de sessenta anos e algum tipo de problema, tem 
sim que se prevenir porque mesmo tomando as duas doses da vacina o risco permanece. Relatou que com o 
irmão do colega Ernane é a terceira pessoa conhecida que tomou a segunda dose e não resistiu. E que 
mesmo após ter tomado a segunda dose da vacina devem permanecer um tempo se prevenindo porque a 
situação não é brincadeira. Dito pelo vereador Ernane porque as vezes as pessoas tomam as duas doses da 
vacina e pensam que estão imunes e que podem retirar a máscara, que está vendo muito disso na cidade, 
mas na opinião do vereador as pessoas precisam se proteger porque desta forma estará protegendo o 
próximo também. O Presidente disse ser complicada a situação e pediu que Deus dê força e conforto para a 
família do vereador Ernane Dias. Após O PRESIDENTE fez requerimento ao executivo com cópia ao chefe 
do setor de máquinas, requerendo que após a liberação de cascalho pela antiga empresa Morro do 
Níquel, seja cascalhada além da subida da ponte, outros pontos da estrada do Chapadão. Comentou que 
após liberado, o cascalho deste local é de mais fácil acesso para o município. Em seguida relatou que nesta 
data soube que o veterinário pegou mais alguns dias de atestado. Que falou com vereadores Maria 
Aparecida, Darcio Neto, Ernane Dias e Ryan Silva sobre o assunto, pois, há casos na Câmara que estão 
virando motivo de piada, porém, não é culpa dos vereadores, os quais estão lutando, batalhando e 
trabalhando para fazer da melhor forma possível. Que as vezes as pessoas não só na rua mas também nas 
redes sociais ficam criticando os vereadores e acham que estão na Câmara para fazer graça, mas, pelo 
contrário não estão nesta Casa para fazer graça e sim trabalhar, corresponder da maneira mais correta 
àqueles que confiaram em eleger os vereadores. Disse que nenhum vereador está fazendo graça, que a 
intenção dos mesmos é resolver os problemas da melhor forma e o mais rápido possível mas na maioria das 
vezes não depende só dos vereadores. E que nesta data falando com a servidora Juliana Vidigal em relação 
ao médico veterinário, é uma boa pessoa, é um bom profissional, que não pode reclamar do mesmo porque 
as vezes que procurou pelos seus serviços lhe serviu muito bem. Porém não pode olhar somente para si, 
mas, sim para o município inteiro pois está na Câmara para representar todo município. Em relação a 
situação do veterinário disse que devem fazer algo, não somente com o mesmo mas com outros servidores, 
porque não tem como fazer os mesmos trabalharem, que não sabe qual a parceria que estes servidores tem 
que conseguem um atestado após o outro e ficam sem prestar o serviço. Enfatizou que se estes servidores 
não estão satisfeitos, se não está bom o salário que estão recebendo, e o serviço que estão fazendo não é o 
que gosta, se não querem representar o município, que então abra mão do cargo e coloque uma pessoa que 
queira representar, que vai dar valor no que recebe e amor a profissão. Relatou que deste mundo não irão 
levar nada, que estão neste mundo de passagem para ajudar o próximo e fazer o que Deus lhes confiou e 
lhes deu o dom de fazer porém com amor. Pediu para estes servidores não fazerem desta forma, que não 
está falando somente do veterinário, que há alguns outros funcionários que também vivem de atestado, 
mas, que quando os vê nas ruas estão normais, perfeitos. Que para eles próprios podem trabalhar 
tranquilos, mas, para prestar serviço de onde está saindo o ganha pão dos mesmos estes não podem 
trabalhar. O Presidente pediu para estes servidores não fazerem isso, pois, há pessoas que precisam dos 
serviços destes servidores. Que o prefeito fica numa situação muito difícil e os vereadores em situação mais 



complicada ainda porque não podem contratar outro profissional porque estes que apresentam os 
atestados são os concursados, efetivos e depois disso fica difícil de lidar e de tirar do cargo porque 
atualmente a lei infelizmente prevalece só aqueles que não tem vontade de fazer o que realmente tem que 
ser feito, que na verdade para encurtar a conversa prevalece somente os que não prestam e por isso o 
Presidente fica muito triste. Ressaltou que não está dizendo que estas pessoas não prestam, que são 
pessoas boas mas pediu para olharem para si, pois, estão ajudando uma administração a representar uma 
cidade, então que prestem o serviço de maneira correta e se não tem condições, faça algo, abra mão da 
vaga porque existem pessoas necessitando destes profissionais e não estão sendo atendidos e não há para 
onde correr, e os vereadores ficam em situação difícil. Disse que iria convocar o veterinário nesta reunião 
para prestar esclarecimentos numa próxima sessão, mas, como o profissional apresentou outro atestado, 
não será possível a convocação. Disse que tem recebido cobrança, que no Chapadão várias pessoas 
precisam do serviço do profissional devido a vacinação de brucelose a qual somente o veterinário pode 
aplicar, que moradores de outros bairros podem não falar com este Presidente mas procuram outros 
vereadores, e estas pessoas terão que pagar outro veterinário sendo que tem o veterinário ganhando do 
município mas que não presta o serviço. Pediu ao veterinário concursado que não faça isso e questionou de 
que está valendo o dinheiro que o mesmo está recebendo. Questionou o porque ter esta ação e disse que 
não há necessidade disso. Que não é por falta deste dinheiro que o profissional irá morrer de fome e que se 
o mesmo não tem amor na profissão, que abra mão e deixe outra pessoa que queira trabalhar fazer o 
serviço, porque há pessoas que tem amor no que vai fazer e irá atender ao menos as prioridades do 
município. Após perguntou diretamente ao prefeito presente na reunião, como está o andamento em 
relação ao projeto de construção das casas do novo loteamento. Tendo dito que o prefeito terá cinco 
minutos para usar a tribuna e responder aos questionamentos dos vereadores. Após relatou que outro 
assunto que queria tratar com os colegas era a respeito do PL nº 09 que será votado em segundo turno 
nesta reunião. Disse que recebeu ligação de cidadão o qual relatou que se os vereadores estão vendo o que 
estão fazendo, pois, ao invés de ajudar a cidade, estão atrapalhando, tendo questionando onde os 
proprietários irão colocar os animais. O Presidente respondeu que conforme falado em reunião anterior é 
difícil para os vereadores porque as vezes a pessoa tem vontade de possuir um animal e não tem onde 
colocar e ficam como estão, mas, na opinião do Presidente, os vereadores não estão nesta Casa para 
favorecer uma, duas ou dez pessoas, mas, sim para não favorecer, porém, fazer da maneira correta 
ajudando no mínimo a maioria da população. Disse que nenhum vereador está nesta Casa para prejudicar 
ninguém, mas, sim para fazer de maneira correta, lembrando que é uma lei e que lei foi feita para ser 
cumprida e respeitada. Que os vereadores estão na Câmara para fazer valer a lei e que fica chateado de as 
vezes a pessoa ter que se desfazer de seu animal, mas, da forma que está na cidade está sem condições, 
pois, vem visitantes e falam que a cidade está bagunçada, que tem cavalos soltos até na porta da igreja, e 
outros que questionam sobre os cavalos soltos na rua. Relatou que a situação é difícil, mas, não pode ficar 
desta maneira e as pessoas que tem animais irão entender mais cedo ou mais tarde que a atitude dos 
vereadores é a melhor possível, e que estes cidadãos também irão ajudar com a melhoria e crescimento da 
cidade. Em seguida o Presidente solicitou fizesse uso da tribuna o prefeito municipal para prestar 
esclarecimentos. Sobre o requerimento do vereador Darcio Neto quanto a rocha na rua do lado de cima da 
casa do Sr. Emerson e sobre a pedra que tem no meio da rua, disse que conversou com o Vagner que é o 
responsável pela COPASA, para ver o que poderia ser feito, porque o prefeito não vê uma maneira para 
detonar esta pedra, inclusive estão trabalhando no local, que todos estão vendo, o serviço é pesado. 
Comentou que esta pedra é muito grande e o Sr. Vagner disse que faria da maneira que foi feita na outra 
casa descendo perto do PSF e virando a direita e colocaria em duas casas porque está um pouco longe e a 
situação é complicada. Disse que estão conversando para ver o que pode ser feito. Que com máquina da 
prefeitura, tem certeza que não conseguem fazer, daí tem que tentar encontrar alguma ferramenta que 
corta para poder passar o encanamento da COPASA. Tendo o prefeito dito entender que este é um trabalho 
da COPASA, mas, estão conversando e o que for para ajudar a administração será parceira. Quanto a fala do 
vereador Gabriel Queiroz sobre medicamentos na farmácia do município, disse que não sabe quais são os 
remédios, mas, se for e tiver naquele grupo de medicamentos que são comprados pelo município, a diretora 
do departamento de saúde irá responder e falar sobre os mesmos. Sobre a operação tapa buracos disse que 
já viu que apareceram alguns buracos na rua e estarão providenciando este serviço para toda cidade 
inclusive na saída sentido Val que é um dos pontos onde mais há buracos depois das últimas chuvas, mas 
isso será regularizado. Em relação ao requerimento do vereador Moacir sobre cascalhamento sentido 
propriedade da Sra. Monica, disse que estão com problema, porque faz mais ou menos três meses que a 
máquina pá carregadeira está parada para consertar o motor, somente agora as peças chegaram, mas, não 
estão conseguindo funcionar a mesma. Que estão com um mecânico e com o chefe do setor de máquinas 
resolvendo esta questão. Que em 13/05 ficou o dia todo na retífica e disse aos mecânicos do local que 
enquanto não funcionassem a máquina este prefeito não iria embora, mas, não conseguiram. Disse que 



estão fazendo a manutenção o mais rápido possível e assim que a máquina vier, precisam começar a 
transportar o cascalho para dar um suporte tanto na subida da ponte indo para o Chapadão, então 
dependem do funcionamento do motor. Em seguida comentou sobre fala do vereador Amaral em reunião 
anterior quanto a falta de combustível para a polícia militar porque não estão indo para a zona rural, que a 
prefeitura teria cortado combustível da PM. Tendo questionado o vereador se seria isso mesmo. 
Respondido que não é cortado e sim que o combustível estava pouco. Em resposta o prefeito disse que não 
sabe de quem veio a informação, mas, nunca foi cortado, toda vez que a PM quiser abastecer, a mesma tem 
livre acesso. Disse que não sabe de quem veio a informação, que tem o convênio do qual se o vereador 
quiser uma cópia, está disponível na prefeitura. Lembrando que nunca foi regulado o tanque de 
combustível, nem pneu, nem manutenção, nenhum tipo de serviço. Falou que o vereador pode pegar a 
cópia do convênio na prefeitura, que não sabe de quem veio a informação, mas, que o vereador pode 
mandar a pessoa procurar o prefeito para verificarem quando foi que cortaram combustível da guarnição da 
polícia. Enfatizou que se existe um convênio, o mesmo deve ser cumprido, e a informação não é verdadeira. 
Falou que qualquer coisa que o vereador quiser a administração está a disposição e tem como provar que 
nunca foi negado nem combustível, nem manutenção, nem pneu. Dito pelo vereador Amaral que se não 
está faltando nada é ótimo, e que foram comentários que tiveram inclusive nos últimos dias a polícia tem 
ido mais no Bairro Chapadão. Respondido pelo prefeito que se não iam antes deve ser porque não era de 
interesse deles, porque nunca foi regulado quantidade de combustível, então a informação veio de maneira 
incorreta, e nunca foi cortado manutenção nem combustível, portanto que a PM faz patrulha na zona rural, 
tanto que se o vereador quiser poderá ir no pátio e ver que a polícia lava o carro praticamente todos os 
dias, e se não iam no Chapadão, o prefeito não sabe. Relatou que está a disposição para ajudar e contribuir, 
mas, o que for falado e for mentira o prefeito virá às reuniões para esclarecer porque senão a população 
que acompanha a reunião irá questionar a situação do corte e com isso se o mesmo não quer a segurança 
do povo e o que acontece não é isso. Em relação a iluminação da Rua Espírito Santo e outros locais citados 
pelo vereador Manoel, fala que teve o complemento da vereadora Maria Aparecida, relatou que a empresa 
responsável faz a manutenção a cada quinze dias e é feito levantamento pelos servidores Nivaldo e 
Edivaldo, porém, ocorre as vezes de coincidentemente de passarem no momento que a lâmpada estiver 
acesa daí não vê o problema. Solicitou que os vereadores quando verem algum problema em postes ou 
lâmpadas que leve até a administração citando o local com um ponto de referência, que fazia isso antes e 
quando os prestadores de serviço vierem vão direto no local do problema. Falou de alguns pontos que as 
vezes ficam acesos vinte e quatro horas, que devem ver esta questão e que qualquer um dos vereadores ou 
dos cidadãos que estão ouvindo a reunião e puderem informar o ponto do problema já ajudará bastante. 
Em aparte o vereador Ernane Dias lembrou ao prefeito de poste perto de sua casa, que toda vez dava 
problema, mas, quando passavam para fazer vistoria a mesma estava acesa, foi então que o vereador 
gravou um vídeo do que estava acontecendo e encaminhou para que a situação fosse resolvida, inclusive 
esta é uma sugestão para os problemas atuais. Que no dia que o funcionário estava fazendo a manutenção 
esteve vereador lhe mostrou o vídeo de como estava a situação, então o funcionário resolveu o problema. 
Sobre a instalação de grade no Córrego Quim Brito citada pelo vereador Ryan o prefeito disse ser um serviço 
mais caro mas na medida do que for possível estará olhando para fazer isso. Quanto aos latões de lixo 
citados pelo mesmo vereador, disse ser uma situação bem complexa, que não vai falar que irá colocar em 
toda cidade porque não tem esta condição. Disse que muitas pessoas não respeitam o latão que está na 
porta da casa de outro cidadão, e jogam restos de alimentos, e o cidadão em que o latão está na sua calçada 
reclama por causa do mau cheiro. Enfatizou que quando foram retirados, as pessoas reclamaram muito e 
outras pessoas acharam também que manter os latões não era correto porque a consciência daqueles que 
jogavam restos de comida nos mesmos não ajudava muito, mas, irá estudar esta possibilidade. Em relação 
ao pedido do vereador Ernane sobre construção de calçada, inclusive quando o vereador era vice prefeito, 
já tinham verificado se conseguiriam fazer e irá tentar agora na medida do possível construir a referida 
calçada para evitar este transtorno, mas, é o que sempre fala, não adianta construir a calçada e as pessoas 
não terem consciência, pois, é a mesma forma quando pedem o uso do álcool em gel, máscara, 
distanciamento, porém, não há como ficar vigiando as pessoas. Falou que numa cidade pequena como 
Fortaleza, onde todos se conhecem seria muito fácil de equilibrar esta situação porque tem os dias corretos 
que o caminhão recolhe entulhos, tendo solicitado a todos que ajudem e que façam isso de maneira que 
fique bom para todos, pois, jogar entulho no local mencionado pelo vereador Ernane, vem de anos, porém, 
entende que uma hora irá conseguir fazer as pessoas entenderem que quanto mais ajudarem a 
administração, mais a administração está disposta a ajudar. Em relação ao ocorrido com o irmão do 
vereador Ernane disse que já prestou condolências ao mesmo e mais uma vez gostaria de dizer que devem 
lutar pela vida fazendo aquilo que do ser humano mesmo, ou seja, um ajudar o outro. Sobre a vacina da 
covid disse que não adianta a pessoa tomar as duas doses e achar que está imune porque conforme foi 
falado, a pessoa não está livre e pode pegar o vírus. Falou também sobre o fato de algumas pessoas estarem 



assintomáticas e transmitir o vírus para outras pessoas. Salientou sobre a lotação dos hospitais a cada dia 
que passa, disse que irá lotar mais ainda por causa do dia das mães onde houve muitas reuniões familiares e 
isso irá trazer problemas sério. Em relação ao veterinário relatou que estão tomando algumas medidas, que 
não iria divulgar, mas, entende que algo tem que ser feito porque o concurso dá segurança para as pessoas, 
porém, amarra de outro lado porque só tem uma vaga, e não tem como contratar outro se o veterinário 
vem trabalha alguns dias e depois apresenta atestado, mas, estão verificando o que pode ser feito para a 
população. Sobre a construção das casas no novo loteamento, disse que está buscando parceria com a CEF, 
a qual pede informação e a administração passa mas por enquanto não tem nenhuma novidade. Comentou 
que há outro projeto que já está sendo entregue e acha que cada pessoa com consciência poderia efetuar a 
limpeza dos terreno e estão dando trinta dias de prazo para esta limpeza, bem como, casas que estão sendo 
construídas sejam documentadas. Quanto ao PL de animais de grande porte, disse que a situação é 
complicada porque a administração cercou espaço do lado direito sentido Passos para que estes animais 
fossem colocados naquele local, tirando-os da rua e assim não precisaria nem deste projeto, porém, ao 
invés de colocarem os animais no pasto estão deixando na rua, aí fica difícil, então, infelizmente terão que 
tomar esta atitude porque o local está cercado para qualquer um ver, aberto para as pessoas colocarem os 
animais no referido local que foi feito para este fim, tanto que foi na promotoria pediu permissão para isso 
visando evitar acidentes, e após autorizado foi feito mas o povo não coloca os animais no espaço, com 
exceção de algumas pessoas, mas, a maior parte não, tanto que colocam dentro do campo de futebol, 
dentro de piquetes e até nas ruas, praça e cemitério, mas, no local destinado não colocam, por isso, irão 
fazer a lei porque se não for cumprida tem outras medidas. Após agradeceu a todos os vereadores pela 
parceria, por apoiar a administração porque está como prefeito somente prestando serviço e daqui uns dias 
é outra pessoa mas durante este tempo o que puder fazer para ajudar Fortaleza podem ter certeza que 
estarão fazendo. Em aparte o vereador Gabriel Queiroz questionou se o terreno localizado do lado debaixo 
da rodovia continua disponibilizado para colocarem animais, mesmo aprovando o PL nº 09. Respondido que 
sim até que seja feita doação para a instalação de empresas porém enquanto isso não acontecer, irá 
continuar cercado por entender que seja uma maneira de evitar que os animais fiquem nas ruas mas as 
pessoas também precisam colaborar porque o espaço foi disponibilizados mas os animais continuam nas 
ruas. Fez uso da palavra o vereador Ernane Dias para relatar que na última reunião houve denúncia 
anônima, tendo sido encaminhado requerimento ao executivo requerendo esclarecimentos, tendo o 
vereador questionado ao prefeito se o mesmo tem explicação para dar a população e aos vereadores. Em 
resposta o prefeito disse que este foi um dos motivos que o trouxe nesta reunião. Esclareceu que existe 
convênio firmado com o município de Jacuí, que antes de firmar qualquer convênio para não ter este tipo 
de problema, faz consultoria junto ao MP, embora entende que não estão lá para dar consultoria, mas, 
possuem um bom relacionamento e como já perceberam que a administração não quer fazer nada errado, a 
promotora o orienta. Então, sobre a questão das peças da máquina, está tudo certo, foram emprestadas 
para o município de Jacuí, que tais peças são marcadas e de cores diferentes, e não há riscos de devolverem 
peças diferentes. Disse estar amparado para este empréstimo e da mesma forma que há trechos de 
estradas de Fortaleza que a prefeitura de Jacuí faz a manutenção, o município de Fortaleza também faz para 
aquele município, assim como transportam alunos do referido município e vice versa. Que já aconteceu 
problemas com duas ou três pontes de divisa de município e como Fortaleza as vezes tem problema com 
madeira, o município de Jacuí cede a mesma e Fortaleza a mão de obra e máquinas. Que é a mesma 
situação, que este convênio resguarda a administração tanto para estradas, quanto para veículos, 
cascalhamento etc. Relatou que foi firmado convênio também com os municípios de Passos, Pratápolis e 
Itaú de Minas, tendo ressaltado que o único município que não foi feito foi com S. Sebastião do Paraíso 
porque não foi procurado. Frisou mais uma vez que está amparado e que existe esta parceria para um 
município estar ajudando o outro. Enfatizou que quando houver dúvidas podem chamá-lo porque está 
disposto a esclarecer. Comentou que não irá falar que está aqui para ajudar porque não tem condições 
financeiras mas que sua vontade era de fazer isso para o município de Fortaleza e os municípios vizinhos, 
pois, esta é uma maneira de administrar para todos principalmente do município. Em seguida o Presidente 
questionou se está firmado este convênio com o município de Pratápolis porque quando foram no DER 
conversar com o Sr. Gaspar sobre a entrada do Bairro Chapadão onde pertence ao referido município, o 
qual respondeu que o DER não poderia mexer no local, que autorizou os municípios a fazerem, tendo a 
prefeita de Pratápolis confirmado que quando o município estiver estabilizado em relação as estradas irá 
fazer o serviço na referida entrada em parceria com Fortaleza. O prefeito confirmou a fala do Presidente 
relatando que a prefeita de Pratápolis Sra. Denise, já se prontificou em ajudar porque o trecho é dentro do 
município de Pratápolis, mas quem usa é do município de Fortaleza. Que conforme foi falado faz uns três 
meses que estão lutando para consertar a máquina, que o serviço já foi pago, mas faltam peças e a 
manutenção é difícil, que usam como desculpa a pandemia mas não sabe se realmente é isso, ou se 
enrolam um pouco mas acha que em 19/05 os bombistas que fizeram a manutenção da máquina virão à 



Fortaleza para ver onde está o problema, porque o mecânico diz que é a bomba, mas os profissionais da 
área falam que na bomba não tem nada e que o problema é mecânico, então irão se reunir para juntos 
descobrirem o problema, pois, o que pode garantir é que o problema não é da administração porque até 
pagar já pagaram. Em aparte o vereador Darcio Neto questionou se existe prazo para o município de Jacuí 
devolver as peças da patrol. Respondido que o documento que foi feito não possui prazo de devolução, 
mas, foi acordado que o empréstimo seria até chegar uma peça do município de Jacuí ou até comprarem 
algo, tipo um mês, que a vereadora Cida Queiroz está na prefeitura e pode confirmar esta questão, que está 
sendo feito levantamento pois a administração fará leilão o qual inclui a venda da patrol que foi queimada, 
outros veículos, computadores, sucata, visando fazer limpeza daquilo que hoje não serve para a prefeitura. 
Relatou que foi dado o prazo de quinze dias para reunirem as peças e o prefeito acredita que dentro de uma 
ou duas semanas as peças da máquina já estará no município. Também em aparte a vereadora Maria 
Aparecida questionou se está sendo elaborada resposta por escrito em relação a denúncia feita a esta Casa. 
Respondido que sim, que só não foi dado protocolo ainda porque a servidora responsável estava com 
problemas de saúde e voltou ao trabalho nesta data, mas a resposta será encaminhada por escrito e será 
anexado cópia do termo de parceria. Ao final o prefeito agradeceu a oportunidade tendo o Presidente dito 
que sempre que precisar as portas da Câmara estarão abertas. Antes de passar para a ordem do dia o 
Presidente relatou que na última reunião foi falado sobre convocar os representantes da COPASA, que foi 
feito contato com os mesmos que chegaram a confirmar presença em reunião nesta data as dezoito horas 
na Câmara, mas, devido a região ter voltado para a onda vermelha, esta Casa abrange na lei referente a 
covid somente 17 pessoas, que são 9 vereadores, mas os servidores da Casa e os representantes da COPASA 
dariam 15 pessoas e sobraria apenas duas vagas para representantes de bairros, e por isso achou melhor 
não tomar atitude sozinho, e os vereadores discutirem nesta sessão e deixar para agendar reunião com tais 
representantes para as próximas reuniões da Câmara porque daí irão analisar de que maneira será feita esta 
convocação para resolverem este problema. Por isso solicitou fosse desmarcada a reunião para 
posteriormente analisarem porque enquanto o município estiver na onda vermelha essa é a condição para 
realização de reunião na Câmara. Instalada a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Votação em segundo 
turno do Projeto de Lei nº 09 que "Dispõe sobre a apreensão de animais de grande porte soltos nas vias 
públicas da zona urbana e rural do município de Fortaleza de Minas e dá outras providências", aprovado por 
unanimidade em segunda votação. Votação da urgência especial do PL nº 12, aprovada por unanimidade. 
Em aparte a vereadora Maria Aparecida disse que o PL já foi discutido em reunião de comissão, tendo 
solicitado que o assessor jurídico da Casa prestasse esclarecimentos. No uso da palavra o assessor 
comentou que o PL visa adequar as leis municipais com a CF.Falou que em 2019 houve uma emenda a CF de 
nº 103 que veio regulamentar a questão das aposentadorias, contribuições previdenciárias, visto o grande 
déficit financeiro que o INSS tem com a previdência e para que isso não ocorra no município, para que os 
servidores assim que se aposentarem tenham a certeza de receber a aposentadoria, antes do 
encaminhamento deste PL foi feito um estudo atuarial que é um estudo futuro de tudo aquilo que os 
servidores contribuem atualmente e o valor que irão receber como aposentadoria no futuro, é o que 
implica na aprovação deste projeto. Enfatizou que o mais importante é que a falta de aprovação deste 
projeto, deixa as certidões federais do municípios negativas inviabilizando o recebimento de recursos 
parlamentares, recebendo apenas o FPM. Que este PL visa somente a adequação das leis municipais, o que 
é chamado de simetria, que é como se a Constituição estivesse num patamar mais alto e então o princípio 
da simetria é adequar todas as leis que ficam abaixo da CF, então a Constituição como lei maior, e aqui 
como município, que é a lei do piso como a lei base, tem que estar em consonância com a lei federal que é a 
CF. Comentou que atualmente o valor da alíquota de contribuição dos servidores é de 11% e de acordo com 
o estudo que foi realizado se não houver esta adequação no futuro os servidores do município depois de 
trabalhar e chegar a tão sonhada aposentadoria, correm o risco de não ter o dinheiro para receber o fundo. 
Com a palavra o Presidente questionou se então em resumo seria que atualmente estão retirando dos 
servidores, mas que futuramente voltará aos mesmos. Respondido que na verdade a contribuição 
previdenciária é como se fosse uma poupança, o servidor recolhe no presente para garantir a aposentadoria 
do futuro. Em aparte a vereadora Maria Aparecida disse que inclusive da parte patronal também será de 
14%. Dito pelo assessor que existe grande preocupação dos legisladores com a questão da aposentadoria 
dos servidores que o fundo ficará responsável somente pelas aposentadorias por tempo de serviço, morte 
ou invalidez. Já os auxílios serão repassados ao ente do qual o servidor é vinculado, tendo citado exemplo 
neste sentido. Disse que antes o servidor se licenciava por motivo de doença por quinze dias, os quais eram 
custeados pelo município e a partir daí era custeado pelo fundo, então com intenção de preservar ainda 
mais a aposentadoria dos servidores a Constituição Federal com a Emenda nº 103 retirou esta 
responsabilidade do IMPRESFORT a qual passará a ser da prefeitura e com isso garante que o dinheiro da 
contribuição que hoje é a previdenciária seja utilizado apenas no retorno da aposentadoria. Para 
complementar a vereadora Maria Aparecida ainda esclareceu que após sancionada a lei, haverá prazo de 



mais de noventa dias para estar sendo descontado dos servidores estes 14%, porém, após aprovação já 
passa a serem liberadas as certidões inclusive já tem a CRP que já negativa, a qual estará liberada após 
aprovação. Esclarecido pelo assessor que lei fala em quatro meses, mas que o prefeito e o presidente do 
IMPRESFORT participaram da reunião de comissão e disseram que o prazo será de no mínimo noventa dias 
e então que o servidor fique atento na alíquota que de 11 passará para 14% e assim já vai se adequando a 
esta nova realidade, mas, lembrando novamente que este valor é a garantia da aposentadoria e é uma 
imposição da lei pela Constituição e Governo sob pena de o município não receber mais recursos de 
emendas parlamentares, então não resta outra alternativa a não ser a aprovação e adequação destas leis. 
Votação em turno único do Projeto de Lei nº 12 que "Dispõe sobre adequação da legislação municipal à 
emenda constitucional nº 103, de 12/11/2019, que introduziu regeras previdenciárias e estatutárias a todos 
os entes federados". Aprovado pela maioria. Esclarecido pelo Presidente que os vereadores Maria 
Aparecida e Moacir Queiroz não podem votar por não poderem legislar em causa própria já que são 
servidores públicos. Os Projetos de Leis nº 10-A e nº 11 permanecem com as comissões. Sugerido pela 
vereadora Maria Aparecida fosse agendada reunião de comissão para o dia 07/06 às 18:00 horas para 
discutirem estas proposições. A sugestão foi acatada e a reunião de comissão agendada.  Dito pelo 
Presidente que quando liberados serão colocados em votação, lembrando que para estes projetos não foi 
solicitado nenhum tipo de urgência, então os vereadores têm o período adequado para analisar os mesmos. 
Votação dos requerimentos apresentados, aprovados por unanimidade. Sobre a convocação do 
veterinário o Presidente falou que iria solicitar a mesma nesta reunião mas como soube que o mesmo já 
pegou mais quinze ou vinte dias de atestado, não vai adiantar porque tem que esperar o profissional voltar 
ao trabalho, que o prefeito explanou a situação, que está de acordo com o mesmo, que não é pegar no pé 
de ninguém, mas sim, simplesmente querer o melhor para a cidade e por isso entende que deve ser feito 
algo não somente com o veterinário, mas  com os demais servidores que acham que tem que viver só de 
atestado. Que entende que devem ser tomadas providências porque o município não pode ficar lesado por 
falta destes profissionais e por enquanto não será feita convocação. Após o Presidente convoca para a 
décima segunda reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da décima quinta legislatura a 
realizar-se no dia 07 de junho de 2021 às 19:00 horas,  na sede da Câmara Municipal e declara encerrada a 
reunião, tendo sido lavrada a presente ata que após aprovada será assinada pelos 
presentes._______________________________________________________________________________ 
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